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ج األىلاك ًأفٍمج األٌٔاك ًفْو اكحمج اٌٍيُ ًّ عٍَ ِٓ ِنو أَمّ

عضن اؽبالئك ًٌو حٖاءٌج اٌفيٌَ فٍُ ّـكوو ِنا أٌج عٌٍَ آؿَ فاؼبمائك ًحننّ

ىااا ك ًال العااك فلّااآ اؾبٍىااٌث  نىاال طباٌااو ِجلٔماات ًعْااآ اػباا ًث     

ٌاٌال اٌٌاىاٚت ٌاقى      إف فْٔ أٌٔاكه ِخـفمت ًال ٍِء إال ًىاٌ  او ِناٌٗ    

ن ِنه إٌْو وّا ىٌ أىٍو . اٌٍيُ إٔاو ىالّ   ه وّا لًْ اؾبٌىٌٗ ّالة حٍْك 

 ااه األع ااُ اٌمااائُ ٌااه  ااه ّااـّه اٌٍاايُ أؼبماا   اػباااِا اٌااـاي عٍْااه ًعضا

 نيبو ًعمم  حبيبو ًعلف  إّاه ِعلفت أىٍُ ذبا ِٓ ٌِاكؿ اػبياً ًأوال    
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ذبااا ِاآ ِااٌاكؿ اٌفٖااً ًاظبٍاا  عٍااَ ىاابٍْو إف عٖاالحه ظبااال فبفٌفااا      

 ااِ حب حباااك األعـّاات    ؿِغااو ًمسَّأ نْاالحه ًالااق   ااِ عٍااَ اٌباٙااً ف    

ل  حب عه حبل اٌٌعـة عخَ ال أكٍ ً ال ًأٍَ  ِٓ أًعاي اٌخٌعْـ ًأغل

أغبا ًال أصـ ً ال أعاو إال ذباا ًاصعاً اؼبضااع األع اُ عْااة كًعاِ        

ًكًعو ًىل عمْميت ًعمْمخو صاِا عٌاؾبِ  خغمْك اؼبك األًي ّاا أًي ّاا   

آؽاال ّااا  اااىل ّااا  اااٙٓ اغبااا ٔااـائِ دبااا غبعااج  ااو ٔااـاء عبااـن مولّااا       

ًعااً  ااْ  ً ااه  ) ْ  ً ْنااهًأْاالِٔ  ااه ٌااه ًأّااـِٔ  ااه ٌااه ًاطبااا  اا

 ) ثالثا ( . (غرين 

              چ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ اهلل اهلل اهلل 

         )ثالثا (     چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ 

ڃ  چ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 

ّااٌٍاث اهلل ًىااالِو ًزبْاحااو ًكظبخااو ً لواحااو عٍااَ    چ ڇ  ڇ 

ىْـٔا فبّـ عبـن ًٔبْه ًكىٌٌه اٌنيب األِِ ًعٍَ آٌاو ًّاغبو عاـؿ    

                                                                                                                                                     اٌَاااااااافا ًاٌااااااااٌحل ًعااااااااـؿ وٍّاااااااااث ك نااااااااا اٌخاِاااااااااث اؾبباكواااااااااث     
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ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  چ 

 . چمب    يئ  جب  حب  خب

ُّ ( نؼـ ايػ١ُ ٚدال ايظًُة١   ايوٛطةٌ يبةٓل ايش ة١     ) ا٠ ٖزٙ ايـال٠ املظ
ٌ , يإلَةاّ بدةذ ايظةةالّ يبةٔ َؼةةٝؽ     إٔ َةةٔ ٚا ةل بًةة٢ قشا٤اٗةا يبايٓٝةة١    قٝة

اخلايـةة١ ٜهةةٕٛ َةةٔ أٖةةٌ اخليةة٠ٛ , ٚؾٝٗةةا َةةٔ اوؿةةا٥  َةةٔ ا ًةةل ٚايةةذؾ   
 .ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  ٚجمشيب٘ يشؤ١ٜ اودٝل األبظِ

 

اٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ عبااـن ًٔبْااه ًكىااٌٌه اٌاانيب  

األِِ ًعٍَ آٌو ًأّغا و ًأمًاصو ًفكّخو  عـؿ ع ّت فاحه حب وً ًلج 

 يًشدٝل دعؿش ايـادم يبابدٛد .. ثالخ َشات ( ). ًعه 

 

اٌٍيُ ّاً عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اؼببْا  اٌَافْا اٌالي  اٌالعُْ اٌاقُ          

 ٌف فلس للّ  .أو اٌىلُّ اْ هلل حب وً ٔفو ِائت أؽ  عٓ ك ّ

اكشأ َا١٥ َش٠ يبعةذ ؿةال٠ ايـةد      ٖزٙ ايـال٠ يًشدٝل حمظٔ يبٔ بًٟٛ َكٝدٌ
 ٚؿاسدٗا ٜكي  ي٘ حبظٔ اخلامت١ .



    
   

 ***إفاؿة أىً احملبت ِٓ ونٌم األعبّت  *** 6

 

ْا  اٌٚااىل   اٌٍيُ أِ اىأٌه جباه ٔبْاه فبّاـ ٔايب اٌلظبات ًحلا او اٌّٚ     

 . )ثالخ َشات (. و أْ ال حعقع ىقا اؾبْج ًِا ّّٕ

 َٔ قاي٘ بٓذ قرب املٝت سؾ  اهلل بٓ٘ ايعزاب مخظني ط١ٓ .

 

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍاَ آٌاو ًّاغبو ًىاٍُ ّاالة حاـفا       

 ع  اٌبالء اؾب َ ًاٌنامي ِٓ اٌيّاء إٔه عٍَ وً ٍِء لـّل . 

حيؿ  قاسٜٗةا ا  ا ُعة١   (  يبعذ ؿال٠ ايعـش ّٜٛ ا ُع١ طد  َشات اكشأ ) 
 األخش٣ .

 

ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ اٌمٚاا  اٌىاِااً ًعٍااَ أؽْااو ىااْـٔا اٌٍاايُ 

 ص ًّ اؾبٌٚق  اٌنٌك.

ال اهلل ؾًٝكةٌ ٖةزٙ   إٖزٙ ايـال٠ َٔ أساد إٔ ٜهٕٛ ي٘ ؾضٌ أسيبع١ آالف َٔ ال إي٘ 
 ايـال٠ .
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ىْـٔا فبّـ كىٌي اهلل ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ  َل ال واٌبَل  ً ىٌ 

 . وْالٌث  ه اؼبضل 

 يبا ١ٓ. ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  األبظِ اودٝلَٔ قاهلا ضُٔ ي٘ 

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آٌاو وّاا ال ياّات ٌىّاٌاه     

 ًعـؿ وّاٌو .

نةإ يٝةض ؾٝٗةا    . اكشأ ثالمثا١٥ َش٠ يبةني املػةشب ٚايعؼةا٤ يًشؿة  ٚايؿوةٛ       
 اودٝل بدذايش ٔ املؼٗٛس .

 

 اع اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آي ىْـٔا فبّـ ِفخاط 

 كظبت اهلل عـؿ ِا حب عٍُ اهلل ّالة ًىالِا ؿائّه  ـًاَ ٍِه اهلل .

دشيبٗةةا ,  ملسو هيلع هللا ىلصيًشدٝةةل بًةةٞ يبةةٔ حمُةةذ اودؼةةٞ ٚقةةاٍ إْٗةةا جمشيبةة١ يشؤٜةةاٙ  

 مجابوٓا ؾشأٚٙ .
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّاالحه اٌمـةات األمٌْات اٌـائّات اٌبالْات      

األ ـّاات اٌاايت ّااٍْخيا حب عٖاالة عٍّااه اٌمااـُّ اٌااقُ أٔنٌخااو دبالئىخااه حب       

ڄ  ڄ  چ عٖالة والِااه اٌمالآْ اٌع ااُْ فمٍااج  اٌٍيااْ احملّااـُ اٌاالعُْ    

ًؽاٙبخنا ذبا ِا اٌيالَ حخّّْا ٌإلولاَ  چ    ڃڄ  ڄ   ڃ  ڃ

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ عااااااَ فمٍاااااج ِناااااه ٌناااااا  ا ٔ

اٌٍايُ ّاً   : اِخزاال ألِلن ًكغبت فّْا عنـن ِٓ األصل  فمٍجُ چ ڇ 

ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ اطبعه ّاالة ؿائّات اف   

ًلاّاات ٌناا ِآ ٔاااك اػبغاُْ ًٌِّااٍت ألًٌناا ًآؽلٔااا      رباـىا ّاٌَ اٌاـّٓ عخااَ   

ُ   )ٚاكةٍٛ  . ه اٌىلُّ ِعَل اؾبيٍّه اف ؿاك اٌنعُْ ًكيّت ًصي (  ّاا ع اْ

 .)طد  َشات ( 

ّ حمُذ يبٔ بًٞ يبا بًٟٛ ْؿعٓةا اهلل  ٖزٙ ايـال٠ اش٣ٚ بٔ طٝذْا ايؿكٝ٘ املكّذ
 يب٘ رنشٖا اودٝل صٜٔ يبٔ إيبشاِٖٝ يبٔ مسٝط   ايٓذّٛ ايضاٖش٠ .
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)َا١٥ ٚبؼةشٜٔ  ال إٌو اال اهلل فبّـ كىٌي اهلل ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ 

 . ( ايـ

 ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  يباودٝل األبظَِٔ ا٢ً ٖزا ايزنش مل ميت سو٢ يوُ  

بٝةةذسٚغ يبةةٔ بًةةٟٛ   بًةةٞ اودؼةةٞ اودٝةةل   ٚقةةذ أدةةاص اودٝةةل    . ٜكظةة١
 ٜٚظ٢ُ ايجكل األٖذيٞ ., ايعٝذسٚغ 

 

مااو فبّااـ ىااْـ اٌىاأٌه ًآٌااو  ٍٍُمااو ًؽُاٌٍاايُ ّااً عٍااَ ِاآ ٙاااع ؽ  

 ًّغبو ًىٍُ .

 ايـد  يٛد  ايشأغ ٚايـذاع .اكشأ )مخع ٚأسيبعني( يبعذ ؿال٠ 

 

اٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ِفخاااط اؾبعاااك  ًعٍااَ آٌااو         

 ًّغبو عـؿ عيناث وً عاك  ًغاك  .

 اكشأ يًؿِٗ ٚاوؿ  . 
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ُ ًىاٍّ , اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آٌاو ًأفلا  ٌاقة ًّااٌو     

 ً اكن عٍْو إٔعا  ِا ًًّ اٌْو .

 ٖزٙ ايـال٠ هلا ؾٛا٥ذ بذ٠ . 

 

 اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ٌيأو فْْظ ًكّمو ٍفاء.

 اهشس يٓيل ايًظإ يبظٗٛي١ .

 

اٌٍااايُ ّاااً عٍاااَ ىاااْـٔا فبّاااـ عبْااا  اٌااالظبٓ ًىاااْـ األواااٌاْ 

ًاؼبإاال ِااا ِاآ ّااٍَ عٍْااو حب وااً مِاااْ ًِىاااْ ًعٍااَ آٌااو ًّااغبو      

 ًىٍُ.

 َٔ نشسٖا َٔ ايعؼش ا  املا١٥ دما َٔ نٌ َهشٚٙ .
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ُ ّالة ًىالِا ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍّاٌٍيُ ًّ عٍَ 

 حقى  ذبا عنا ًصا اٌلأه ًاألٕلاه .

 ٛد  ايشأغ )َا١٥ َش٠ ( .ياكشأ 

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ اؿباؿُ اف ٙلّك اؾبٍت اٌٍايُ ّاً   

ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًجباىو اّل  ع  ًعآ أًالؿُ واً ِالٓ ًأ     

 . تًًصا ًعٍّ

َشا  )ثالمثا١٥ َش٠( بٔ اودٝل حمُذ يبٔ بًٞ ا ٓٝذ بٔ اكشأ  ُٝ  األ
 . يبعض ايـاوني

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّاـ عباـن ًكىاٌٌه ًعٍاَ اؾباجلِنه      

 ًاؾبجلِناث ًعٍَ اؾبيٍّه ًعٍَ اؾبيٍّاث .

 اكشأ نٌ ّٜٛ )َا١٥ َش٠( يُٓٛ املاٍ .
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ًٌِالٔاا  اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا ًٌِالٔا فبّاـ ًعٍاَ آي ىاْـٔا    

 فبّـ اٌقُ ِا ًٌـ ل٘ ِزٍو ٌٌٌِؿ ًال ٌّصـ ِزٍو حب اٌٌصٌؿ.

ٖٚٞ يبظوُا١٥ ايـ  , ٖزٙ ايـال٠ إرا قاهلا ايعدذ   ايعُش َش٠ مل ٜذخٌ ايٓاس
 اودٝل بدذاهلل يبٔ ٖادٟ اهلذاس . اتَٔ إداص -ؿال٠ 

 

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّالة حىاٌْ ٌاه كٕااء ًؼبماو أؿاء     

 ًاؾبماَ اٌقُ ًعـحو .ًاعٚو اٌٌىٍْت 

ؾإٕ َٔ قشأ ٖزٙ ايـال٠ )ثالث١ ٚثالثني َش٠ (   بُشٙ ؾو  اهلل َا يبني قةربٙ  
 ْٛسا ٚٚددت ي٘ ػؿابو٘ . ملسو هيلع هللا ىلصٚقرب طٝذْا حمُذ 

 

عٍْه ًعٍَ آٌو  ألىلاكن ًاٌـاياٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ اػباِا 

 ًّغبو ًىٍُ.

اجملشيب١ يالدوُاع يباودٝةل  اكشأ نٌ ي١ًٝ مجع١ )ايـ َش٠ ( ٖٚٞ َٔ ايـٝؼ 
 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  األبظِ
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اٌٍايُ ّاً عٍااَ ىاْـٔا فبّاـ عااـؿ ِاا حب عٍاُ ّااالة ؿائّات  ااـًاَ        

 ٍِه اهلل.

ٚثٛايبٗةا يبظةوُا١٥ ايةـ    , يـ ( ٚاظ٢ُ ؿال٠ ايظعاد٠ أاكشأ نٌ ّٜٛ مجع١ )
 يبايعذد املزنٛس نإ َٔ طعذا٤ ايذاسٜٔ . ٖاَٚٔ قشا٤. ؿال٠ 

 

فبّـ  ٓ عبـاهلل اٌمائُ حبمٌق اهلل ِا ٕالج  اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا

 اال ًفلصيا اهلل .

ٖزٙ ايـال٠ اظ٢ُ يبٛؾا٤ ايذٜٕٛ اكشأ )ايـ َش٠ ( يبعذ ؿال٠ سنعةوني   خًة٠ٛ   
يكضا٤ أٟ ساد١ ٚاكشأ اٜضةا )َا٥ة١ ٚاظة  ٚبؼةشٜٔ َةش٠ ( يكضةا٤ اوةٛا٥ر        

 ٚيهٌ َِٗ بٔ اودٝل بدذاهلل يبٔ ٖادٟ اهلذاس .

 

َ ؽامت األٔبْاء ًىْـ األّفْاء ًِعـْ األىلاك اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍ

ًِنبااا األٔااٌاك ًطباااي اٌىاأٌه ًٍاال  اٌاازمٍه ًىااْـ اٌااـاكّٓ اؾبؾْااٌُ    

  ماع لٌىه ىْـٔا فبّـ ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ .

 اكشأ ؿداسا َٚظا٤ وظٔ اخلامت١ .
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اٌٍيُ ًّ ًىٍُ ً اكن عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آٌاو عاـؿ وّااي اهلل    

 ٌو .ًوّا ٍّْك  ىّا

 َٔ قاهلا يبعذ ؿال٠ ايعؼا٤ ) بؼش َشات ( غؿش اهلل ي٘ ايـ رْل َٔ ايهدا٥ش.

 

اٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا ًٌِالٔااا فبّااـ ّااالة صباا  ٌنااا ِنااو أوّااً     

ا ِـاؿ ًفاٌق اؾبالاؿ حب ؿاك اٌاـْٔا ًؿاك اؾبعااؿ ًعٍاَ آٌاو ًّاغبو ًىاٍُ         

         ً ااااكن  ماااـك ع ّااات فاحاااه عاااـؿ ِاااا عٍّاااج ًمٔااات ِاااا عٍّاااج ًِاااًء   

 ِا عٍّج.

إٔ ًُٜٗة٘ ؿةال٠ داَعة١ خلة ات      دبا اهلليًشدٝل بدذاهلل يبٔ بُش يبٔ حي٢ٝ 
 ايذْٝا ٚاآلخش٠   املٛاد١ٗ ايؼشٜؿ١ ؾأهلُ٘ اهلل ٖزٙ ايـال٠ .
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اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ عاـؿ ِاا وااْ ًعاـؿ ِاا ّىاٌْ          

 اهلل .عٍُ ًعـؿ ِاىٌ وائٓ حب 

ٜهؿةة٢ ُٖةة٘  ملسو هيلع هللا ىلص طةةٝذْا حمُةةذ  يًشدٝةةل األبظةةَِةةٔ قشا٤ٖةةا ٚدعةةٌ ثٛايبٗةةا 

 ٜٚػؿش رْد٘ .

 

اٌٍاايُ ّااا كع فبّااـ ًآي فبّااـ ّااً عٍااَ فبّااـ ًآي فبّااـ ًاصاان     

 فبّـا ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ أفًٖ ِا ىٌ أىٍو .

 َٔ قاٍ ريو أاعل طدعني ناادا أيـ ؿدا  .

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ لّل اٌٌصٌؿ حب ىقا اٌٌَْ ًحب واً  

ًحب اٌْااٌَ اؾبٌعااٌؿ ىاالا ًصياالا حب اٌااـْٔا ًآؽاالة ًعٍااَ آٌااو ًّااغبو   ّااٌَ 

 ًىٍُ.

 .((يًشدٝل أيبٛيبهش يبٔ حمُذ ايظكاف )) اكشأ بؼشا نٌ ّٜٛ 
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اٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ عٍااَ ىااْـٔا ًٌِالٔااا فبّااـ اٌنااٌك اٌااقاحِ ًاٌياال      

ٔه جبااه ىاْـٔا فبّاـ ؿ        اٌياكُ ىلّ ِ ن ا ّْه حب طبْاا األغبااء ًاٌْافاث ًالا

 عاصاحِ ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .ًطبْا 

 ٔ .ْٜاكشأ طدعا يبعذ نٌ ؾش  يكضا٤ ايذَّ

 

اٌٍيُ ّاً ًىاٍُ عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ ٔاٌكن اٌيااكُ ًِاـؿن اػبااكُ          

ًاطبع   و حب واً أٙاٌاكُ ًاطباا ه  او واً أًٙااكُ ًعٍاَ آٌاو ًّاغبو          

 . ّأٌك ًىٍُ

َةّش٠  ( أسيبعةني ايةـ   34444ٖزٙ ايـال٠ يًشدٝل بُش يبٔ حمُذ يبٔ سؿٝ  اكشأ )
 .ملسو هيلع هللا ىلصٚقضا٤ اوٛا٥ر ٚيشؤ١ٜ اودٝل األبظِ يًُُٗات 

 

 ٍـةّا غْارِ عنـ وً ول و ًـبْيب عنـ وً ؿعٌة ًِعافُ عنـ وً 

 ً ّا كصائِ عه حنمٚا عٍْيت .
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اودٝل  رنش ريو  ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  ٜكشأ يشؤ١ٜ اودٝل األبظِ ايذبا٤ اٖز

ٞ ٚايؼةٝ  حمُةذ يبةاخد ٙ    حمُذ يبٔ أ ذ يبةٔ بكٝةٌ    ٚايؼةٝ  سظةٔ    ايؼةداَ
 .اد يبا بُش ػّذ

ٚأسيبعني َش٠ يبعذ ؿال٠ ايعـش نُا , ٜٚكشأ اظعا ٚاظعني َش٠ يكضا٤ اوادات 
 رنش ريو اودٝل حمُذ يبٔ طامل ايظشٟ .

 

َ عٍَ اؼببْ  األع ُ ىاْـٔا فبّاـ ّاٍَ اهلل عٍْاو ًىاٍُ      ِٓ ٍّّ

اهلل ٌاو ىابعه    َع ًِجلٌفاو لٖا  ة  أُ ّاْغت راُ ىاأي اهلل  اؾبياقّ    ىبعه ِلّ

 َٔ نالّ اودٝل أ ذ يبٔ سظٔ ايعياغ .. عاصت 

 

اٌٍيُ ًّ عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ ًعٍاَ آي ىاْـٔا فبّاـ عاـؿ واً فكة         

 اٌف اٌف ِلة .

 اوذاد اكشأ يبعذ ايـال٠  بؼش َشات .يبٔ بًٟٛ  بدذاهلل يًشدٝل
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اٌلظبٓ اٌلعُْ اؼبّـ هلل كع اٌعاؾبه جبّْا فباِاـه وٍايا ِاا     يُ اهلل 

عٍّج ِنيا ًِا   أعٍُ عٍَ طبْا ٔعّو وٍيا ِاا عٍّاج ِنايا ً ِاا   أعٍاُ      

عـؿ ؽٍمو وٍيُ ِا عٍّج ِنيُ ًِا   أعٍُ عـؿ وً ٔعّت هلل عٍاِّ ًعٍاَ   

طبْا ؽٍك اهلل  ىً فلؿ ِٓ ٔعّاو ِائات أٌاف ٌاه عاـؿ ِاا فواله اٌاقاولًْ         

عٓ فوله اٌغافٌٍْ  ىً فلؿ ِٓ أفواكىُ ًوً ؼب ت ِٓ غفالصبُ ِائت  ًغفً

َ عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ ً عٍاَ آٌاو      ً ااكن ًوالّ   ُاٌٍايُ ّاً ً ىاٍ   ,أٌف ٌاه  

ًّغبو ً عٍَ طبْا األٔبْاء ً اؾبلىٍه ً اؾبالئىات اؾبمال ه ً طبْاا عبااؿ     

عّااَ  اث ًاألاهلل اٌْاؼبه ًعٍَ طبْا آ اء ً األِياث ً األصاـاؿ ً اػباـّ  

ًاٌعّاث ً األؽٌاي ً اؽباالث ً ا ؽاٌاْ ً األؽاٌاث ً اٌبانه ً اٌبنااث ً     

اث ًفًُ اؼبمااٌق عٍْنااا ً  اٌنًصاااث ً اٌملا اااث ً اؾبَاااّؼ ً أىااً اؾبااٌؿّ   

اٌخبعاث ًعٍَ أ ْنا آؿَ ً أِنا عٌاء ً ِٓ ًٌاـا ِآ اؾباجلِنه إف ّاٌَ اٌاـّٓ      

ْنااا ِعيااُ ً فااْيُ ًعٍااَ ىااائل اؾبااجلِنه ِااا عٍّااج ِناايُ ًِااا   أعٍااُ ً عٍ 

 لظبخه ّا أكعُ اٌلاظبه جبّْا اٌٌٍْاث وٍيا ِا عٍّج ِنيا ً ِا   أعٍاُ  

ىاً ِياٍُ ؽارياث اٌاـْٔا ً     ٌِزً فٌه وٍو وً ّالة صبا ُ ه ً صبا ُ ذباا    
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آؽلة ً حعْاقٔا ًحعْاق ذباا واً ِياٍُ ِآ واً ِىالًه حب اٌاـْٔا ً آؽالة           

ْيُ أطبعااه جبّْااا اٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ ً اااكن ًواالَ عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ًعٍاا 

 عاـؿ ؽٍماه ًكٕااء ٔفياه ًمٔات علٍاه       ( 04 )اٌٌٍْاث ِزً فٌه وٍو 

   ًأىااخغفلن اٌٍايُ ه ًؿبااُ جبّْااا االىاخغفاكاث ِزااً فٌااه   ,ًِاـاؿ وٍّاحااه  

ًِااـاؿ  عااـؿ ؽٍمااه ًكٕاااء ٔفيااه ًمٔاات علٍااه   عااـؿ ؽٍمااه ( 04 )

 .وٍّاحه

 . ٖزٙ ايـال٠ ايعظ١ُٝ يًشدٝل بدذاهلل يبٔ سظني يبٔ طاٖش

 

 يااُ اهلل اٌاالظبٓ اٌاالعُْ اٌٍاايُ ّااً ً ىااٍُ عٍااَ عبااـن ً ٔبْااه       

ًّاافْه ً ًٌّْااه ً عبْبااه ً كىااٌٌه فبّااـ اٌاانيب األِااِ اٌٚياال اٌٚاااىل  

اؾبٚيل اٌنواِ اؼببْا  اؾببااكن ً عٍاَ آٌاو ًأّاغا و ً أمًاصاو ً فكّخاو ً         

أعْااه  ًأىً  ْخو عـؿ وً فُ عـؿ أعاٗ  او عٍّاه ً ًىاعخو كظبخاه     

عـؿ ٕلع وً صانو ِآ األٍاْاء اؾبعاـًؿاث      وخا ه ًصلٍ  و لٍّه ً

اٌىائناااث اؾبعٌٍِاااث ً اؾبفيٌِاااث ً اؾبيااٌّعاث ًاؾبن ااٌكاث ً اؾبٌمًٔاااث  
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حب واً مِااْ ًأًاْ ًًلاج     ٍِاا ال ُّال  ًاٌبيْٚاث ً اؾبلوباث ً ِا ُّلٍ ً 

ًعااه حب ِزااً عااـؿ ِعااـًؿاث أصناااه األٍااْاء اؾبؾخٍفاااث ِاآ طبْااا         

  ذباا األًٌاٌْ ًآؽالًْ عاـؿ فٌاه      ً حب وً ٙلفت عاه أٙال   ,اٌىائناث 

ً حب واً حملات عاـؿ     ,ًحب وً ٔ لة عاـؿ فٌاه ًحب واً ؽٚالة عاـؿ فٌاه       

عـؿ  ,فٌه ً حب وً ٔفو عـؿ فٌه ِٓ ا خـاء اؾبؾٌٍلاث إف ٌَّ اؾبْماث 

وً ٍِء ّٖلع حب ِ زًْه عـؿ األٍْاء أ ـ آ ـّٓ ً ؿىل اٌـاىلّٓ إف ّاٌَ  

ٌٍّاث ِٓ ٍَّ عٍْاو ِآ األًٌاه     ً عـؿ ٕلع فٌه وٍو حب ِزً ,اٌـّٓ

ِٓ أىً اٌياّاًاث ً اٌعالً ًاألكٕاه ِآ أًي اؾبؾٍاٌله  إف      ,ًآؽلّٓ 

ً عااـؿ ٕاالع ـبّااٌ  فٌااه وٍااو حب ِزااً عااـؿ ّااٌٍاحه اٌاايت     ,ّااٌَ اٌااـّٓ

ً ىاابغاْ اهلل  ,ً ى ااٍُّْ حيااٍّْاد عااـؿ فٌااه     ,ّااٍْج عٍْااو  ااـًاِه   

كع اٌعاؾبه ظبـاد ّاٌاحب   ىبغاْ اهلل اٌع ُْ عـؿ فٌه ً اؼبّـ هلل هًحبّـ

ًال إٌاو إال اهلل فبّاـ كىاٌي اهلل عاـؿ      ,ٔعّو ً ّىااف  ِنّاـه عاـؿ فٌاه     

ً ال  ,ًاؼبّـ هلل وازرياد ً ىابغاْ اهلل  ىالة ً أّاْالد عاـؿ فٌاه        ,فٌه 

ً أىااخغفل اهلل اٌع ااُْ  ,عااٌي ًال لااٌة إال  اااهلل اٌعٍااِ اٌع ااُْ عااـؿ فٌااه   
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حٌع إٌْو عاـؿ فٌاه ً إٔاعا  إٔاعافو     اٌقُ ال إٌو إال ىٌ اؼبِ اٌمٌَْ ً أ

ه ً ٌٌاٌااـُّ ً ٌٌاٌااـُْ ًاٌااـُّ ً ألًالؿىااُ ً ؾبَااائؾِ  ًِاآ ٍّااٌف  ااِ ً    

إؽٌحِ  ً ألاك ِ ًؾبٓ أعيٓ إه ًؾبٓ أًّأِ ًؾبٓ أَٔاأ ىاقه اٌْاالة ً    

اٌٍيُ حبمو ً لوخو ًفٖاٍو   ,ٌٌاٌـّو ًػبّْا اؾبيٍّه األعْاء ِنيُ ًاألٌِاث 

يت ً حأٌو  مٌّا  ًحغفال بٍغ  إكاؿحاِ ً حخاٌف إعاأيت    أحٌصاو ً أحٌىاً  او أْ حا    

 ,ً حمِٖ عٌائضِ وٍيا لٖاءد ّىٌْ ه فْو ؽري اٌـْٔا ً آؽلة  ًعَيت

فبفٌ اااد ِاآ طبْااا آفاااث  ,ٍِغٌ اااد خبْااائِ اٌعناّاات  ,فبفٌفاااد  اٌلعاّاات 

ًّاٍَ اهلل عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ ً عٍاَ آٌاو ً        , لظبخه ّاا أكعاُ اٌالاظبه   

 ّغبو أطبعه .

 . زٙ ايـال٠ يًشدٝل أ ذ يبٔ صٜٔ اودؼٖٞ
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اٌٍيُ إِٔ أىاأٌه  ناٌك ًصاو اهلل اٌع اُْ اٌاقُ ِان أكوااْ عالً اهلل         

اٌع ُْ ًلاِج  و عٌا  اهلل اٌع ُْ أْ حٍِْ عٍاَ ٌِالٔاا فبّاـ فُ اٌماـك     

اٌع ُْ ًعٍَ آي ٔيب اهلل اٌع اُْ  ماـك ع ّات فاث اهلل اٌع اُْ حب واً حملات       

عٍااُ اهلل اٌع ااُْ ّااالة ؿائّاات  ااـًاَ ٍِااه اهلل اٌع ااُْ  ًٔفااو عااـؿ ِااا حب 

حع ّْاد ؼبمه ّا ٌِالٔا ّا فبّـ ّا أظباـ ّاا أ اا اٌماىاُ ّاا فا اؽبٍاك اٌع اُْ        

ًىٍُ عٍْو ًعٍَ آٌاو ِزاً فٌاه ًاطباا  اْ  ً ْناو وّاا طبعاج  اه اٌالًط           

ًاٌنفو  اىلاد ً اٙناد ّم ت ًِناِاد ًاصعٍاو ّاا كع كًعااد ٌاقاحِ حب طبْاا      

 ٌه حب اٌـْٔا لبً آؽلة ّا ع ُْ ّا ع ُْ .اٌٌص

٠ (( َةشّ  01اكشأ )) ١ يظٝذْا حمُذ يبٔ ادسٜع املػشيبّٞٝاظ٢ُ ايـال٠ ايعظُٝ
 .   ملسو هيلع هللا ىلص (( َّش٠ يشؤ١ٜ اودٝل األبظِ طٝذْا حمُذ  04يًشصم ٚ )) 

 

اٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ ً اااكن عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ اٌنااٌك اٌااقاحِ ًاٌياال       

 ًاٌْفاث.اٌياكُ ىله حب طبْا األغباء 

 ٖزٙ ايـال٠ مبا١٥ أيـ ٚاؿو ايهشب.
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 ٔعُ ىلٍ ْٙف ِٓ أىٌٍ فأكّل  ** ًاؼب  ّعرتٓ اٌٍقاث  األ 

 ٜهشس إ  إٔ ٜػًد٘ ايّٓٛ.  ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  يشؤ١ٜ اودٝل األبظِ

 

 اءُاااااماي عٓ وً ِٓ كآه اٌَم**  ًصوٍليّت ااااااااااٌْخو ؽّْ   

 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  يشؤ١ٜ اودٝل األبظِٜكشُأ َا١٥ َش٠ بٓذ ايّٓٛ 

 

أْ ِآ   رنش   يبعض َـٓؿات ايكيل بدذاهلل يبةٔ أيبةٞ يبهةش ايعٝةذسٚغ    

وخ  اىُ فبّـ ٍَّ اهلل عٍْو ًىاٍُ ًاىاُ أظباـ  ْاْغت فبّاـ كىاٌي       

اهلل أظبـ كىٌي اهلل عبو ًرالره ِلة  عـ ّالة اػبّعت حب  ٚالات ًظبٍايا   

اٌَاْاٙه   اثِعو كملو اهلل لٌة عٍاَ اٌٚاعات ًِعٌٔات عٍاَ اٌا  ًوفااه  ان       

ٍِ عٍاَ  ًىاٌ ّْا   ٌٍٙ  اٌَّوًإْ اىخـاَ اٌن ل إف اٌبٚالت وً ٌَّ عنـ 

اٌنيب ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ وزلث كيّخو ٌٍنيب ٍَّ اهلل عٍْاو ًىاٍُ ًّيال    
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اهلل عٍْو حب ٌِّو فٌه أىاباع اٌياعاؿة ًفٌاه حبيا  اٌمباٌي ًعناـ اٌنْات        

 .اْو٢ٗاٌنْت  ءًّفا

 

اٌٍايُ ّااً ًىااٍُ ً ااكن عٍااَ ىااْـٔا ًٌِالٔاا فبّااـ ٍااضلة األّااً    

مْات ا ٔياأْت ًأٍال  اٌْاٌكة     اٌنٌكأْت ًؾبعت اٌمبٖت اٌلظبأْت ًأفًٖ اؽبٍ

اػبيااّأْت ًِعااـْ األىاالاك اٌل أْاات ًؽاانائٓ اٌعٍااٌَ االّااٚفائْت ّاااع    

ٌْ زباج  اٌنبّْا ِآ أاـكصج   اٌمبٖت األٍّْت ًاٌبيضت اٌينْت ًاٌلحبت اٌعٍْات  

ٌٌائو فيُ ِنو ًاٌْو ًًّ ًىٍُ ً اكن عٍْو ًعٍَ أٌاو ًأّاغا و عاـؿ ِاا     

ذ ِآ أفنْاج ًىاٍُ حياٍّْا     ؽٍمج ًكملج ًأِاج ًأعْْاج إف ّاٌَ حبعا    

 وزريا ًاؼبّـ هلل كع اٌعاؾبه.

ٖزٙ ايـال٠ جمشيب١ يكضا٤ اواد١ ثالثة١ أٜةاّ يبعةذ ؿةال٠ ايـةد  َا٥ة١ َةش٠        
ٚاكشأ ٚقت ايظشش َا١٥ َش٠ ٜٚهٕٛ ايكاسئ ب٢ً طٗةاس٠ ؾةإٕ قشأٖةا بًة٢ غة       

  ملسو هيلع هللا ىلص طةٝذْا حمُةذ   اودٝل األبظةِ  ٖٚٞ جمشيب١ يشؤ١ٜ . طٗاس٠ خيوٌ بكً٘ 

 ؿال٠ ايعؼا٤ رنش ريو اودٝل بًٞ يبٔ حمُذ اودؼٞ.عذ يباهشس 
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اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ اٌنيب األِِ اؼببْ  اٌعاه اٌماـك   

 ٌو ًّغبو ًىٍُ.آاٌع ُْ اػباه ًعٍَ 

ٖزٙ ايـال٠ َٔ ٚا ل بًٝٗةا نةٌ يًٝة١ ا ُعة١ ٚيةٛ َةش٠ ٚاسةذ٠ مل ًٜشةذٙ           
 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  اودٝل األبظِقربٙ إال 

أٚ أسذا َٔ األٚيٝا٤ اكشأ   ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ اودٝل األبظِ ٚملٔ أساد إٔ ٜش٣ 

 ( مثاْني َش٠. إٔا أعْٚنان اٌىٌرل)  ٚيبعذٖا ٜكشأب٢ً طٗاس٠ 

 

ي ىاْـٔا فبّاـ ًعٍاَ    آاٌٍيُ ًّ ًىاٍُ عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ ًعٍاَ      

طبْا األٔبْاء ًاؾبلىٍه ًاؾبالئىت اؾبمل ه  عـؿ ِا عنـن ِٓ اٌعاـؿ ًاؾباـؿ   

 حب وً ؼب ت ِٓ األمي إف األ ـ.

ِ َٔ أساد إٔ ٜـًٞ ب٢ً  جبُٝة  ايـةًٛات     ملسو هيلع هللا ىلص طةٝذْا حمُةذ    اودٝل األبظة

 نًٗا ؾًٝكٌ ٖزٙ ايـال٠.
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍاَ واً ٔايب ًعٍاَ ىاْـٔا ص ائْاً       

 ًعٍَ وً ٍِه ًعٍَ ىْـٔا أ ِ  ىل ًعٍَ وً ًه.

اةال ٖةزٙ ايـةال٠ نةٌ ٜةّٛ ثةالخ َةشات        رنش ايعال١َ املشؿؿٞ س ٘ اهلل : َٔ 
 ٜأَٔ َٔ ايع٢ُ.

 

ٌاو ًّاغبو   آاٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ اٌنيب األِِ ًعٍاَ   

ًىٍُ ّالة زبً ذبا اٌعمـ ًحفلس ذبا اٌىلع ًّنًي ذباا اٌٖالك ًصباٌْ ذباا     

 ّا أكعُ اٌلاظبه. اذبا عناألٌِك اٌْعاع حلْٕه ًحلْٕو ًحلَٕ 

, يًظةٝذ ا ًٝةٌ أ ةذ يبةٔ بدةذ اهلل      ٚوٌ ايؼةذا٥ذ ٖزٙ ايـال٠ يذؾ  ايضشس 
 يباؾكٝ٘.

 

ل ٌناا  ي ىْـٔا فبّـ ّالة حيؾّآاٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ 

 ذبا وً ٍِء ّا ِٓ  ْـه ٍِىٌث وً ٍِء.

 َش٠ ٖٚٞ ْاؾع١ نج ا, رنشٖا يبعض ايجكات. 444اكشأ 
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 يُ اهلل اٌلظبٓ اٌلعُْ ّا ىٌْ ّا ىٌْ ّا ىٌْ ّا ِٓ ال ّعٍُ وْف ىاٌ إال  

ٌاو ًّاغبو عاـؿ وّاٌاه     آىٌ، اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّاـ ًعٍاَ   

ًوالِه ًع ّخه ًلاـكحه ًىاعت عٍّاه ًعىّاه حب واً ًلاج ًعاه        

 ًٍَّ اهلل عٍَ ىْـٔا فبّـ ًأٌو ًّغبو ًىٍُ.

سظٔ يبٔ بدذ اهلل  اودٝل ٖارنشٌ نًٗا, ٖزٙ ايـال٠ املش٠ اعذٍ يبكشا٠٤ ايذال٥
 ايؼاطشٟ   بٌُ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ.

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ اٌفاحظ ؾبا أغٍك ًاؽباامت ؾباا ىابك    

ٌو آٔاّل اؼبك  اؼبك ًاؿباؿُ إف ّلاٙه اؾبيخمُْ ٍَّ اهلل عٍْو ًعٍَ 

 ًّغبو عك لـكه ًِمـكاه اٌع ُْ.

اٍ طٝذْا ايدهشٟ سضٞ اهلل بٓ٘ : َٔ قاهلا ق . ايؿاا اظ٢ُ ؿال٠ ٖزٙ ؿال٠ 
ٚإْٗةا   .   بُشٙ َش٠ ٚاسذ٠ ٚدخةٌ ايٓةاس ٜكدضةني يبةني ٜةذٟ اهلل اعةا         ٚيٛ

 يبظوُا١٥ أيـ ؿال٠ ٚ  سٚا١ٜ يبوظعُا١٥ أيـ ؿال٠.
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ٌاو ًىاٍُ حياٍّْا    آاٌٍيُ ًّ عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اٌانيب األِاِ ًعٍاَ       

 أىخغفل اهلل اٌع ُْ ًأحٌع إٌْو.

 اػني بٔ ايؼٝ . ٖزٙ ايـال٠

 

اٌٍيُ ّاً عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ ّاالة حبٍغناا ذباا اؾبٚاٌا  ًاؾبماّاـ          

 ًشبنا عنا ٍل وً عـً ًعاىـ ًعٍَ أٌو ًّغبو ًىٍُ.

 اكشأ يبعذ ؿال٠ املػشب إسذ٣ بؼش٠ َش٠ يهؿا١ٜ األبذا٤ ٚاوظاد.

 

ٌااو  عااـؿ آاٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ اٌاانيب األِااِ ًعٍااَ   

 عٍّه.

 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  اودٝل األبظَِٔ الصّ ٖزٙ ايـال٠ ٜهٕٛ ػٝخ٘ 

 

 

 



    
   

 ***إفاؿة أىً احملبت ِٓ ونٌم األعبّت  *** 29

ِٓ لاي عه ّيّا اؾبجلفْ عناـ لٌٌاو أ أٍايـ أْ فبّاـا كىاٌي اهلل أ      

ِلعبا حببْيب ًللة عْ  فبّـ ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ ًاوخغً دبُْ فبّاـ    

 ) َٔ نالّ اودٝل بدذ ايداسٟ يبٔ ػٝ  ايعٝذسٚغ (.. ّعُ ً  ّلِ ـ 

األىااٌاي  طبْااا اٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ّااالة حنضْنااا ذبااا ِاآ

ًآفاث ًحمخِٖ ٌناا ذباا طبْاا اؼباصااث ًحٚيلٔاا ذباا ِآ طبْاا اٌياْ اث          

عناـن أعٍاَ اٌاـكصاث ًحبٍغناا ذباا ألْاَ اٌغاّااث ِآ طبْاا           ذبا ناًحلفع

 ٌو ًّغبو ًىٍُ.آاؽبرياث حب اؼبْاة ً عـ اؾبّاث ًعٍَ 

 َٔ جمّشيبات اكض٢ سادو٘,ظ١ ٚاسذ٠ بٓذ املُٗات َٔ االٖا أيـ َش٠   دً
 ايظًـ ايـاحل نُا قاٍ اودٝل بدذ اهلل يبٔ بٝذسٚغ ايعٝذسٚغ.

 

 اٌٍيُ ًّ ًىٍُ ً اكن عٍَ ىْـٔا فبّـ ولُّ آ اء ًاألِياث.

 اكشأ يبذٕٚ بذد يضٜاد٠ ايشصم بٔ اودٝل بدذ ايش ٔ يبٔ أ ذ ايهاف.
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      . ج عٍْيت أؿكو ّا كىٌي اهلل لٍّاٌْالة ًاٌيالَ عٍْه ّا ىْـُ 

أاا حب صااه كىاٌي اهلل ّاٍَ      .اٌيالَ عٍْه أّيا اٌنيب ًكظبات اهلل ً لواحاو   

 .   اهلل عٍْو ًىٍُ

 َش٠(. بؼش٠ ١) َا١٥ ٚطو

قةةاٍ اودٝةةل بدةةذ اهلل يبةةٔ بٝةةذسٚغ ايعٝةةذسٚغ إٔ َةةٔ داّٚ بًةة٢ قشا٤اٗةةا  
 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  ٜوٛ  قدض سٚس٘ اودٝل األبظِ

 

 . اٌٍيُ ًّ عٍْه ًىٍُ ّا كىٌي اهلل

رنشٖا اودٝل بدذ ايداسٟ يبٔ ػٝ  ايعٝذسٚغ ٚإٔ هلا ؾٛا٥ذ مج١ ٚقذ دشيبةت  
 .ٜهشسٖا ايكاسئ ) طدعني َش٠ (

 

ي ىااْـٔا فبّااـ اٌٍاايُ إٔااِ   آاٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ًعٍااَ     

 ي فبّـ أْ حىفْ  ِا أؽا  ًأعقك.آأىأٌه حبك فبّـ ً
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ٖزٙ ايـال٠ َٓظةٛيب١ يظةٝذْا ااَةاّ دعؿةش ايـةادم بةٔ أيبٝة٘ بةٔ دةذٙ بةٔ           
أْ٘ قاٍ يظٝذْا بًٞ يبٔ أيبٞ طايل سضةٞ    ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  اودٝل األبظِ

اهلل بٓ٘ إرا ْضٍ يو أَش ؾكٌ ايًةِٗ ؿةٌ بًة٢ طةٝذْا حمُةذ .... اك ؾإْةو       
 اهؿ٢ ريو األَش.

 

 ىً ؿاء.ىْـٔا فبّـ كىٌي اهلل ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ ٍفاء ٌ

بٔ اودٝل أ ذ احملضاس ٚسح بًٝ٘ طُٝا بٓذ نٌ دةش  أٚ يبجةش٠ يبةإٔ ٜٓؿةح     
أمل ٜيش  ٜذٙ بًٝ٘ ٜٚكٍٛ ريةو ٚيةٝع هلةا     ٌٚيهبًٝٗا ثالثا ٜٚكشأٖا ثالثا 

بةةذد خمـةةٛ  ٚال ٚقةةت َعًةةّٛ َةةٔ نةةالّ اودٝةةل بدةةذ ايدةةاسٟ يبةةٔ ػةةٝ        
 ايعٝذسٚغ.

 

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ عبـن ًكىٌٌه اٌانيب األِاِ ًعٍاَ آي    

ىْـٔا فبّـ ًأمًاصو أِياث اؾبجلِنه ًفكّخو ًأىً  ْخو وّاا ّاٍْج عٍاَ    

إ لاىُْ ًعٍَ آي إ لاىُْ حب اٌعاؾبه إٔه ظبْاـ ـبْاـ، ً ااكن عٍاَ ىاْـٔا      

فبّـ عبـن ًكىٌٌه اٌنيب األِِ ًعٍَ آي ىْـٔا فبّـ ًأمًاصاو أِيااث   

 ًفكّخو ًأىً  ْخاو وّاا  اكواج عٍاَ إ الاىُْ ًعٍاَ آي إ الاىُْ حب        اؾبجلِنه
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ٍاالفو ًوّاٌااو ًكٕااان عنااو  ُْ ع اااٌعاااؾبه إٔااه ظبْااـ ـبْااـ، ًوّااا ٍّْااك 

ًوّااا زباا  ًحلٕااَ ؿائّااا أ ااـا عااـؿ ِعٌٍِاحااه ًِااـاؿ وٍّاحااه ًكٕااَ 

ٔفيه ًمٔت علٍه أفًٖ ّاالة ًأشبياا وٍّاا فوالن اٌاقاولًْ ًغفاً عآ        

 حيٍّْا وقٌه ًعٍْنا ِعيُ. فولن اٌغافٌٍْ ًىٍُ

ٖزٙ ؿال٠ رنشٖا املًٝداسٟ   إسػاد ايعداد ْٚكًٗا بٔ ػٝخ٘ ايعال١َ أ ذ يبةٔ  

 :  سذش ٚقاٍ إْٗا أؾضٌ ايـٝؼ ب٢ً ااطالم

 

اٌٍايُ ّاً عٍاَ ىااْـٔا فبّاـ ِاا احْااٍج اٌعْاٌْ  ااٌن ل ًحنؽلفااج        

األكٕااٌْ  اااؾبٚل ًعااش عاااس ًاعخّاال ًٌبااَ ًعٍااك ًمباال ًٙااا   اٌبْااج   

 ٌو ًّغبو ًىٍُ.آً اؼبضل ًعٍَ اٌعخْك ًلبّ

ٖزٙ ايـال٠ بظ١ُٝ ال ٜرتنْٛٗا ايظًـ ٜٚهجشٕٚ َٓٗا ٜٚةأإٛ يبٗةا   ايبوةذا٤    
 دبا٥ِٗ. َٔ نالّ اودٝل بدذ ايداسٟ يبٔ ػٝ  ايعٝذسٚغ.

ٚاكشأ أٜضا بؼش أٜاّ ايعؼش َٔ رٟ اوذ١, ٚهلةا بةذد خمـةٛ  مخظةُا١٥     
 بٔ يبعض ايظًـ.
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 ذ اوةذاد َةٔ قشأٖةا ؾهأقةا قةشأ ايةذال٥ٌ أسيبعةني        ٚبٔ اودٝل بًٟٛ يبٔ أ
 َش٠, ٚاهلل أبًِ.

 

ٌاو  آاٌٍيُ ّاً ًىاٍُ ً ااكن عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اٌانيب اٌىاِاً ًعٍاَ          

 ّالة ال ياّت ؿبا وّا ال ياّت ٌىّاٌه ًعـؿ وّاٌو.

ٖزٙ ايـال٠ َا قش٥ت ب٢ً قرب َٝت ٖٚٛ   قعةش دٗةِٓ إال أخشدة٘ اهلل َٓٗةا.     
 بًٞ املؼٗٛس   جمُٛع نالَ٘.رنش ريو اودٝل 

 

 يُ اهلل اٌلظبٓ اٌلعُْ اٌٍيُ ًّ ًىٍُ  أغبائاه اؼبيانَ وٍايا ِاا     

عٍّج ِنيا ًِا  أعٍُ ًًّ ًىٍُ  ْفاحه اٌع َّ وٍيا ِاا عٍّاج ِنايا    

ًِا  أعٍُ ًًّ ًىٍُ  ىٍّاحه اٌخاِاث وٍايا ِاا عٍّاج ِنايا ًِاا  أعٍاُ        

ًّااً ًىااٍُ  ىااً اىااُ ىااٌ ٌااه غبْااج  ااو ٔفيااه أً أٔنٌخااو حب وخا ااه أً  

ِٓ ؽٍمه أً اىخأرلث  و حب عٍُ اٌغْ  عنـن ًّاً ًىاٍُ    عٍّخو أعـا

 اغبه األع ُ ًكٌٕأه األو  عٍَ كًط ىْـٔا فبّاـ حب األكًاط ًعٍاَ   

صيـه حب األصيااؿ ًعٍاَ لا ه حب اٌمباٌك  ىاً ّاالة ً ىاً ىاالَ ّاٍَ          
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ًىٍُ ذبّا عٍْو أعـ ِٓ ؽٍمه حب األًي ًآؽل ًاٌ اىل ًاٌباٙٓ ًاٌيال  

ْ ًِا ّىٌْ ًِا ىٌ وائٓ حب عٍّه ًمٔات ِاا وااْ ًِاا     ًاٌعالْٔت عـؿ ِا وا

         ٌ ًِاا ىاٌ واائٓ حب     ّْىٌْ ًِاا ىاٌ واائٓ حب عٍّاه ًِاًء ِاا وااْ ًِاا ّىا

ًمٔت وً فكة ِٓ فٌه أٌاف ِالة    ,عٍّه ًعـؿ وً فكة ِٓ فٌه أٌف ِلة 

ًًِء وً فكة ِٓ فٌه أٌف ِلة ًآحو اٌٌىٍْت ًاٌفٍْٖت ًاٌَل  ًاٌـكصات  

اؾبماااَ احملّااٌؿ اٌااقُ ًعـحااو ًأٔنٌااو اؾبمعااـ اؾبماالع    اٌعاٌْاات اٌلفْعاات ًا عزااو  

عنـن ٌَّ اٌمْاِت ًاصنه عنا دبا ىٌ أىٍو حب اٌـّٓ ًاٌاـْٔا ًآؽالة آِاه ّاا     

 .ٖزٙ ايـال٠ يًشدٝل أ ذ يبٔ سظٔ ايعياغ  كع اٌعاؾبه .

 )َا١٥ ايـ َش٠(ال إٌو اال اهلل فبّـ كىٌي اهلل ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ 
 -ؾإٕ ؾٝٗا رنش ايظًـ ثالث١ ؾٛا٥ذ :ٚيٛ   ايعُش َش٠ 

 مل ميت سو٢ ٜشاٖا ب٢ً طام ايعشؾ . -0

 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  اودٝل األبظِمل ميت سو٢ ٜش٣  -1

 مل ميت سو٢ ٜش٣ َكعذٙ   ا ١ٓ .-2
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 ياُ اهلل اٌالظبٓ اٌالعُْ اٌٍاايُ ّاً عٍاَ ىااْـٔا فبّاـ ّاالة عبااـ        

صياا  ًٌىاً والع ع اُْ فلّ   أٔاج ؿباا ّاا كىاٌي اهلل      ,ج عٍْخو ًًىٍْخو لٍّ

  فًٖ  يُ اهلل اٌلظبٓ اٌلعُْ .

ٖةةزٙ ايـةةال٠ يًشدٝةةل طةةامل يبةةٔ بٝةةذسٚغ ا ؿةةشٟ يكضةةا٤ اوادةة١ ٚسؤٜةة١   
 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ اودٝل األبظِ 

 

اٌٍيُ ّاً عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اٌاـك األمىال ًاٌْاالٌث األظبال ًاٌناٌك          

 األ يل ًىل اهلل األو  ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .

ل بًٞ يبٔ حمُذ اودؼٞ ٜكٛهلا بٓةذ ايٓةّٛ )مخةع بؼةش٠ َةش٠(      نإ اودٝ
 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ يبايدظ١ًُ يشؤ١ٜ اودٝل األبظِ 
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّاالة شبان لٌٍ ناا ّمْناا ًذباا حب اٌاـاكّٓ       

 ِٓ وً ىٌء ًِىلًه ّمْنا .

 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ بٔ ايؼٝ  حمُذ ايعضب أخزٖا بٔ اودٝل األبظِ 

 

اٌٍيُ اطباا طبْاا أفوااك اٌاقاولّٓ ًطبْاا ّاٌٍاث اؾبْاٍه ًاصعاً ه         

ًطبْااا اٌْااٌٍاث ّااالحِ عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ٍاافْا   ُفواالطبْااا األفواااك 

 اؾبقٔبه ًعٍَ آٌو األحبل اٌىاٍِه عـؿ ِا حب عٍّه ّا كع اٌعاؾبه .

  ايٝكظ١ بٔ يبعةض ايظةاد٠     ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  اكشأ يشؤ١ٜ اودٝل األبظِ

 . ذا١ْٝٝايو

 

اٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ّااالة حفااخظ ٌنااا ذبااا أ ااٌاع اٌلٕااا        

 اًاٌخْيري ًحغٍك ذبا عنا أ ٌاع اٌَل ًاٌخعياري ًحىاٌْ ٌناا ذباا ًٌْاا ًْٔاري      

 أٔج ًٌْنا ًٌِالٔا فنعُ اؾبٌف ًٔعُ اٌنْري ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .
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نج  َٔ ػٝٛخ اهلٓذ ٜٛؿةٕٛ   : ٚقاٍ اهلٓذٖزٙ ايـال٠ َأخٛر٠ بٔ أسذ ػٝٛخ 
 يبٗا .

 

ال إٌااو اال اهلل اؾبٍااه اؼبااك اؾباابه ىااْـٔا فبّااـ كىااٌي اهلل اٌْاااؿق     

( َش٠ اكشأ خلؿة١ املنْة١   ايظةؿش , ٖٚةزا ايةزنش َهوةٛب       011)اٌٌعـ األِاه  

 ٜٚكشأ يًشصم .   ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  ب٢ً ػداى اودٝل األبظِ

 

ّااالة أىااً اٌيااّاًاث   اٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ًعٍااَ آٌااو      

ًاألكٕه عٍْو ًاصلُ ّا ك ِ ٌٚفه اؽبفِ حب أِلُ ًاؾبيٍّه ًأكِٔ ىل 

 طبًْ ّنعه فّْا آٍِو ّا كع اٌعاؾبه .

ظةدعُا١٥ ؿةال٠ ٚهلةا ؾٛا٥ةذ بظُٝة١      يبنٌ أسيب  َشات َٓٗا ؾذا٤ َٔ ايٓاس ٚاملش٠ 
 َٚذد دظِٝ نُا قاٍ أسذ أػشاف َه١ .
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ِٓ  احملخاس اٌقُ ٕشّ اؼبائلة اٌعبـ اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّال

 أ ٌاع اٌفلس . ولس فاٌخضاء اف  اع اٌىلُّ ففخظ ٌعْٕك ً

 جمشب قشا٤اٗا  ًل ايشصم .

 

 اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آٌو ٙ  اؾبلَٕ ًاؾبخعافه .

 يًؼٝ  طعٝذ يبٔ بٝظ٢ ايعُٛدٟ يهٌ َشٜض حيـٌ يبٗا ايؼؿا٤ إ ػا٤ اهلل .

  

اٌٍاايُ أااِ اىااأٌه حبااك فبّااـ ًآي فبّااـ أْ حْااٍِ عٍااَ فبّااـ ًآي  

ًاٌبْااارية حب ؿّااا  ًاٌاااْمه حب لٍااايب    فبّاااـ ًأْ ربعاااً اٌناااٌك حب  ْااالُ  

ًا ؽااالُ حب عٍّااِ ًاٌيااالِت حب ٔفيااِ ًاٌيااعت حب كملااِ ًاٌَااىل ٌااه   

 .(( ٜكاٍ بٓذ اانوشاٍ ))  أ ـا ِا ا مْخ  .

 

 

 



    
   

 ***إفاؿة أىً احملبت ِٓ ونٌم األعبّت  *** 39

ك  او  ًّغبو ًىٍُ عاـؿ ِاا حعٍّا   اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ً آٌو 

عٍااُ اهلل ِاآ اٌٌاصباااث ًاػبااائناث ًاؾبيااخغْالث حفْااْال ًاطباااال ِاآ ّااٌَ  

 .(  نٌ ّٜٛ َا١٥ َش٠ ) ؽٍك اهلل اٌـْٔا اف ٌَّ اٌمْاِت 

 َٔ قشأٖا ؾهأقا قشأ ايذال٥ٌ .

 
 

 ث اػبٌْ دباء ٙاىلًكًّ**  أِلكث وفا ىبغج فْو اؼبَْ

 فكّيت ً اٙ  ً اىلُ **  ًعٍَعٍَ ِعاٍِ ًِعاؿُ     

إٔ املٛدٛع أٟ ٚد  نإ إرا ٚض  ٜةذٙ بًة٢ حمةٌ    :  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ؾٛا٥ذ نؿ٘ ايؼشٜـ 

 ايٛد  ٚقاٍ ايدٝوني ٜعاؾ٢ .

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ كوبت ىْـٔا فبّاـ حب اٌلوا  ًحبماو عٍْاه أْ     

 .حَفْ  ِٓ ًصا اٌلو   لظبخه ّا أكعُ اٌلاظبه

ٜذى ب٢ً سندوٝو ٚاوًٛا ايـةال٠ املةزنٛس٠   بٔ اودٝل بًٞ اودؼٞ إٔ اض  
 أبالٙ .
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ثِ   ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ اودٝل األبظِ َٔ ناْت ي٘ ساد٘ ؾًٝـٌ ب٢ً 

َش٠ ٜٚالس  سادو٘ بٓذ قٛي٘ مبا أًَت ؾإْٗا اكض٢  23أٚ  10ٜهشس ايدٝوني 
 يبإرٕ اهلل .

 ٔيب اؿبـٍ ٕاق  ِ اؼباي حب اٌٌكٍ 
 

 ًأٔااج دبااا أٍِااج ِنااه صااـّل   * 
 

 حفاااالّش ول ااااِ ف ٔااااو  فيااااً ؽاااااٌمِ
 

 

 عٍااَ فلصااِ ؿًْ األٔاااَ لااـّل   *
 

 

ٜٚكشأ يبعذ ؿال٠ ا ُع١ مثإ َشات يكضا٤ اواد١ ٚيبعذ قشا٠٤ ايذال٥ٌ طدعا 
 ٚاهلل أبًِ .

 

اٌٍيُ ّا ؿائُ اٌفًٖ عٍَ اٌ ّت ّا  اىا٘ اٌْاـّٓ  اٌعْٚات ّاا ّااع       

ًاغفال   وعٍَ ىاْـٔا فبّاـ ؽاري اٌاٌكٍ ىاضْ     ًىٍُ ت ًّ اؾبٌاى  اٌينّْ

 ٌنا ّا فا اٌعال حب ىقه اٌعَْت .

بٔ ايبٔ بداغ سضةٞ اهلل بٓٗةا قةاٍ ) َةٔ قةاٍ يًٝة١ ا ُعة١ ايًةِٗ ٜةا دا٥ةِ           
ايؿضٌ ب٢ً ايرب١ٜ ... اك نول اهلل بض ٚدٌ ي٘ أيـ أيـ سظ١ٓ ٚحم٢ بٓ٘ 
أيةةـ أيةةـ طةة١٦ٝ ٚسؾةة  يةة٘ أيةةـ أيةةـ دسدةة١ ؾةةإرا نةةإ ٜةةّٛ ايكٝاَةة١ صاسةةِ  

 إيبشاِٖٝ اخلًٌٝ   قدو٘ ( .
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّالة زبً ذبا اٌعمـ ًحفالس ذباا اٌىالع    

 ًحَلط ذبا اٌْـًك ًحْيل ذبا األٌِك ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .

 اكشأ يذؾ  ايٛيبا٤ ٚاألَشا  ٚدؾ  ايؼذا٥ذ يإلَاّ ايظٝٛطٞ .

 

   ُ    اٌْاالة ًاٌيااالَ  عااـؿ ِاا حب عٍااُ اهلل عٍْااه ًعٍاَ آٌااه ّااا ىااْـ

 ىلّعا  عنة اهلل .ّا كىٌي اهلل اغز  

 نإ يٝض ؾٝٗا اودٝل أ ذ يبٔ بدذاهلل يبٔ سظني يبٔ طاٖش .

 

 

 اٌْالة ًاٌيالَ عٍْه ّا عبْيب ّا كىٌي اهلل لٍج عٍْيت أؿكو .

 اهشس يكضا٤ اواد١ جمشيب١ طدعني أٚ ثالمثا١٥ أٚ أيـ اكض٢ .
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ْ  شبن ّاله اٌو ًعٍَ فبّـ ىْـٔا عٍَ ًّ اٌٍيُ  ًحياخغلق  االواٌا

 (ثالثا) كظبٓ ّا اٌلٌٕاْ ياّت ً اٌغفلاْ غاّت ذبا ٌنا ًحٌص  االمِاْ

ٔ  إ اوذاد بُش يبٔ سظٔ اودٝل خط َٔ ٙ  ااة٢  َة ٚأاة٢ يبعةذٖا    ايـةال٠  يبٗةز
 .(َشات ثالخ) ايذال٥ٌ قشا٤ ؾهأقا َؼٝؽ ايبٔيبـال٠ 

 

 اؼبٌْأاااث حب ٍااعله وااً عااـؿ ًىااٍُ فبّااـ ىااْـٔا عٍااَ اهلل ّااٍَ

 طبْااا حب ًِخغاالن ٓىاااو ًوااً ًاٌااـًاع اؼبْااَ ً اٌلِااً ًعااـؿ ًاٌْٚااٌك

 .األٌِك

 . ايعٝذسٚغ يبٔ بدذاهلل يبٔ أيبٞ يبهش سظني ا ذ يًشدٝل ايـال٠ زٖٙ

 

 فبّااـ اؾبؾٌٍلاااث ًافٖااً اٌىائناااث كًط فبّااـ عٍااَ كع ّااا ّااً

 . اٌبالْاث اٌـائّاث اٌٌٍْاث فًٖأ ًّغبو اٌو ًعٍَ عٍْو اهلل ٍَّ

 . ايعٝذسٚغ يبهش ايبٞ يبٔ بدذاهلل االنرب ايعٝذسٚغ ظٝذْاي
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 َش٠( . 24)أظبـ كىٌي اهلل فبّـ كىٌي اهلل 

  آخش مجع١ َٔ ػٗش سدل ٚاخليٝل ب٢ً املٓرب مل اضٍ ايةذساِٖ     قأٍَ 
 ٜذٙ اًو ايظ١ٓ .

 

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ عبْ  اٌلظبٓ عـؿ ِا ّىاٌْ ًِاا لاـ    

 . واْ 

ِ َٔ ا ٖزٙ ايـال٠ أخزٖا اودٝل بًٞ يبٔ طامل األدبر طةٝذْا   ودٝل األبظة
 ٜكظ١ بٓذ ايؼداى . ملسو هيلع هللا ىلص حمُذ 

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّاالة سبالص  ذباا ِآ  ٍّااث      

ٔاه حعٍاُ ًال   إاٌٌىُ ًحىلِ   نٌك اٌفياُ ًحٌٕاظ ه ِاا أٍاىً عخاَ ُّفياُ       

 ؿال٠ يًؿو    ايعًّٛ . أعٍُ ًأٔج عالَ اٌغٌْع .
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 ًَِاخج فالق اٌىفال ًاٌٚغْااْ     قِفال  اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ  

  غاث صٌْ اٌملّٓ ًاٌَْٚاْ .

 اكشأ ملٓ  ٚطٛط١ ايؼٝيإ .

 

اٌٍااايُ ّاااً عٍاااَ ىاااْـٔا فبّاااـ ً آٌاااو  عاااـؿ طبْاااا ِاااا حب اٌمااالآْ   

ً عـؿ وً عل  اٌفا اٌفا ًًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ  عـؿ  علفاعلفا

 وً اٌف ٕعفا ٕعفا .

 ايكشإٓ .ٖزٙ ايـال٠ اكشأ بٓذ ايؿشاؽ َٔ قشا٠٤ 

 

اٌٍيُ ًّ ًىاٍُ ً ااكن عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اٌَافْا اٌالي  اٌالعُْ         

 اٌقُ أؽ  عٓ ك و اٌىلُّ أْ هلل حعاف حب وً ٔفو ِائت اٌف فلس .
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اٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ عٍااَ ؽااامت األٔبْاااء ًىااْـ األّاافْاء ًِعااـْ         

األىااالاك ًِنباااا األٔاااٌاك ًوّااااي اٌىااأٌه ًٍااال  اٌااازمٍه ًىاااْـ اٌاااـاكّٓ 

 اع لٌىه ىْـٔا فبّـ ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ .اؾبؾٌُْ  م

 اكشأ وظٔ اخلامت١ .

 

 غااز اٌْااالة ًاٌيااالَ عٍْااه ًعٍااَ آٌااه ّااا ىااْـُ ّااا كىااٌي اهلل   

 ىلّعا  عنة اهلل .

 اكشأ يكضا٤ اوٛا٥ر طدعني َش٠ .

 

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّالة حُغًُّ ذبا اٌعمـ ًحُفل س ذبا اٌىُلع 

 حْيل ذبا األٌِك ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .ًحَلط ذبا اٌْـًك ً

 اصاي١ اهلُّٛ ٚايػُّٛ ٚايٛيبا٤ ٚطا٥ش األَشا  .
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اٌٍيُ ّاً ًىاٍُ عٍاَ لبٖات اٌناٌك األّاٍْت ِآ األٔاٌاك اٌْاّـأْت          

اٌياْـ األوالَ ًاؼببْا  األع اُ      ) نٓت نٓضا خمؿٝا (اؾبَاك إٌْو حب عـّذ 

ىااْـٔا فبّااـ ّااٍَ اهلل عٍْااو ًىااٍُ ًعٍااَ آٌااو ًّااغبو اؾبمااخفه أرااله حب   

 ا كٍاؿ ًاٌفائنّٓ ِنو  أوًّ ا ِـاؿ .

 يظٝذْا بدذاهلل يبٔ حمظٔ ايعياغ ؿاسل يبٛقٛس .

 

اٌٍيُ حبلِت اٌقّٓ غيٌٍا اٌنيب ٍَّ اهلل عٍْو ًىاٍُ ًىاُ ىااؿاحنا     

ٙاٌاا  ًاٌفٖااً ًلاازُ ًٍااملاْ ًاىاااِت حبلِخاايُ   اٌعباااه ًعٍااِ  اآ ا ااِ  

حَفِ عٌْْ عاًِ ىاقه اٌٌكلات ال ٕالك ًال ٕالاك عٍاِ  آ عٍاٌُ ؽااٌا         

ليُ ً اؼبك أٔنٌناه ً اؼبك ٔني اٌٍيُ ًّ عٍَ ىاْـٔا فبّاـ ًعٍاَ عْنْاو     

 حب اٌعٌْْ .

   ُ   عْناااااااْ عْناااااااْ   ّىخباااااايا لٍاااااا

 

 *    ْ  حب وااً عااه ِاآ اٌعْاانه ٌٔٔااا
 

 لٍااااااااُ ٌٔٔاااااااااْ ٌٔٔاااااااااْ   ّىخباااااااايا 
 

 

   ْ  حب وااً ٔااٌْ ِاآ اٌناأٌه عْنااا
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 ًٍَّ اهلل عٍَ ىْـٔا فبّـ ً آٌو ًّغبو ًىٍُ .   

 ٖزٙ بضمي١ يٛد  ايعٝٓني ٜهول ٜٚعـل ب٢ً ايشأغ .

 

ىااْـٔا فبّااـ كىااٌي ّااٍَ اهلل عٍْااو ًىااٍُ ٍاافاء ٌىااً ؿاء أعْااق   

ٔفيِ  اؼبِ اٌّْـ اٌقُ   ٍّـ ً  ٌٌّـ ً  ّىٓ ٌو وفاجلا أعاـ ِآ ٍال ِاا      

 ًأعافك . أصـ

 بٔ اودٝل ػٝ  يبٔ بٝذسٚغ ايعٝذسٚغ ٜكشأ ب٢ً األمل .

 

اٌٍيُ ًّ ًىاٍُ ً ااكن ًوالَ عٍاَ ىاْـٔا ًٌِالٔاا فبّاـ ًعٍاَ آٌاو          

ًأّغا و  عـؿ ِا حعٍك  و عٍّه ِٓ اٌٌاصبااث ًاػباائناث ًاؾبياخغْالث    

 إطباال ًحفْْال ِٓ ٌَّ ؽٍمج اٌـْٔا اف ٌَّ اٌمْاِت حب وً ٌَّ أٌف ِلة .

 ذْا بدذاهلل اوذاد َٔ قشأٖا )ثالثا( ؾهأقا قشأ ايذال٥ٌ أسيبعني َش٠ .يظٝ
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّالة فْيا علم اؼبّاّت ًٌٚاف اٌٌلاّات   

 ًعه اٌعناّت ً لوات اٌىفاّات ًىال اٌٌالّات ًعٍاَ آٌاو ًّاغبو ًىاٍُ حب واً          

 أِل ًغاّت .

 اوٛا٥ر ٚاٝظ  األَٛس .( َش٠ يكضا٤ 044ألسذ ايـاوني   ايؼاّ اكشأ )

 

اٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ اٌااليً  اٌاالعُْ ًعٍااَ آٌااو ًّااغبو 

 ًىٍُ.

 سذ ػٝٛخ ا ضا٥ش .أل ٚغ ٙاهشس يبذٕٚ بذد يًشظذ 

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ ً اكن عٍَ ىاْـٔا ًٌِالٔاا فبّاـ عباـن ًكىاٌٌه      

 )طدعا(.اٌنيب األِِ ًعٍَ آٌو ًأّغا و ًأمًاصو ًفكّاحو ًأىً  ْخو 
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ىااْـٔا فبّااـ ّااٍَ اهلل  حببْبااهاٌٍاايُ أااِ أىااأٌه ًأحٌصااو إٌْااه ًأحَاافا 

ثةِ   )ثالثا(أً  )طدعا(.  هًّعه ِمٌْؿ -عاصيت  لٖاءعٍْو ًىٍُ حب 

 . )طدعا(ّاكىٌي اهلل  يبعذٙ

ٖزٙ ايـال٠ نإ يٝض ؾٝٗا اودٝل سظني يبٔ بدذايش ٔ يبةٔ مسةٝط يكضةا٤    
ٚػشط٘ إٔ ٜهٕٛ َظوكدٌ اواد١ ٚاؿشٜر نٌ ِٖ ٚسضٕ ٚاظٌٗٝ نٌ بظ  , 

 ايكد١ً َويٗش .

 

أؽلس أ ٌ ٌِىَ اؾبـِٔ عٓ ا ٓ عباه كِٕ اهلل عنيّا : عٓ اٌانيب  

ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ لاي : ِا ِٓ ِجلِٓ ٍِّْ ٌٍْت اػبّعت كوعاخه ّمالأ حب   

ثةِ ٜكةٍٛ أيةـ    وً كوعت  عـ اٌفازبت عبيا ًعَلّٓ ِلة لً ىٌ اهلل أعاـ  

ٓ  )َش٠  ف ٔاو ال حاخُ اػبّعات اٌما ٍات عخاَ       (ل األَةٞ  ؿ٢ً اهلل ب٢ً حمُذ اية

 ّلأِ حب اؾبناَ ًِٓ كآِٔ غفل اهلل ٌو اٌقٌٔع.
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـ احملينه ًأصٌؿ األصاٌؿّٓ ًٔاٌك اٌنباْه ًؿٌْاً      

اٌعاكفه ًكظبت اؾبٌصٌؿّٓ ًفبً ٔ ل كع اٌعاؾبه ًوعبات اٌماّاـّٓ حب اؾبان    

 ٌو ًّغبو ًىٍُ .األعٍَ ًحب عٍْه ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آ

ٖزٙ ايـال٠ يًؼٝ  سظٔ يبٔ بٛ  خمذّ اكشأ يبعذ املػشب يًٝة١ ا ُعة١ قدةٌ    
ٜةش٣ َةٔ خًكة٘ سظةٔ       أٚ  ملسو هيلع هللا ىلص طةٝذْا حمُةذ    إٔ ٜوهًِ ٜش٣ اودٝل األبظِ

 ٚامس٘ حمُذ ٚريو جمشب .

 

اٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ اؼببْاا  احملبااٌع ٍاااحب اٌعٍااً ًِفاالس 

 اٌىلًع ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .

 اكشأ ايـ َش٠ يوؿشٜر ايهشٚب ٚػؿا٤ ايعًٌ .

 

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ عبـن ًكىٌٌه اٌنيب األِاِ ًعٍاَ آٌاو    

 ًىٍُ حيٍّْا .

 قاٍ أٌٖ املعشؾ١ إْٗا اؿو  يًُٓؼػٌ يبٗا أيبٛاب ايعًِ ٚاملعشؾ١ .
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اٌٍيُ ًّ عٍَ فبّـ اٌنيب عاـؿ ِآ ّاٍَ عٍْاو ِآ ؽٍماه ًّاً        

ٌنا أْ ٍِْٔ عٍْو ًًّ عٍَ فبّـ اٌنيب األِِ عٍَ فبّـ اٌنيب وّا ّنبغِ 

 وّا أِلحنا أْ ٍِْٔ عٍْو .

 ٖزٙ ايـال٠ َٔ قاهلا بؼش َشات سؾ  ي٘ نعٌُ أٌٖ األس  أمج  .

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ ّاالة حغفال ذباا اٌاقٌٔع ًحيايً         

ذبا اؾبٌٍٚع ًحٍْظ ذباا اٌمٍاٌع ًحنٍٚاك ذباا اٌعْاٌع ًحٍاه ذباا اٌْاعٌع         

 و ًّغبو ًِٓ إٌْو ِنيٌع .ًعٍَ آٌ

     ِ   ملسو هيلع هللا ىلص طةٝذْا حمُةذ    اكشأ أسيبعني ا  أسيبعُا٥ة١ َةش٠ يشؤٜة١  اودٝةل األبظة

 ٖٚٞ بٔ اودٝل ؿاحل يبٔ حمظٔ اواَذ .
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آي ىْـٔا فبّاـ ّاالة زباً ذباا     

اٌعمـ ًحفلس ذبا اٌىلع ًحعِٚ اٌٚاٌ  ذبا ِا ٍٙا  ًحمٖاَ ذباا اؼباٌائش     

 آٌو ًّغبو ًىٍُ .ًعٍَ 

َا١٥ َش٠ نٌ ي١ًٝ يبعذ املػةشب بٓةذ ايؿشؿة١ ٚاقةا ٜهةٕٛ أٚهلةا ثالثة١ يٝةايٞ         
 بٔ اودٝل بٝذسٚغ يبٔ بًٟٛ ايعٝذسٚغ . -َوٛايٝات ٜهؿٞ 

 

 نْعا اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ً آٌو ًّغبو ًىٍُ اٌٍيُ افىا   

 لٍيب حب اٌـْٔا ًآؽلة .

 نإ ايظًـ ايـاحل ٜٛا دٕٛ بًٝٗا .

 

عااٍْيت أٔااج  لٍّااجاٌْااالة ًاٌيااالَ عٍْااه ّااا ىااْـُ ّااا كىااٌي اهلل   

  عنة اهلل . ىلّعا ًىٍْيت أؿكو 

 اخليٝل . يبٔ أيبٞ يبهش بٔ ايؼٝ  أ ذ يبٔ بدذاهلل
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لاي كىٌي اهلل ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ ِٓ ٍَّ عٍِّ ٌَّ اػبّعت ضباأه  

ِلة غفل اهلل ٌو فٌٔع ضبأه ىنت لًْ ّا كىٌي اهلل وْف اٌْالة عٍْه لااي  

اٌٍيُ ًّ عٍَ فبّـ عبـن ًٔبْه ًكىٌٌه اٌنيب األِاِ . ًحعماـ   : حمٌي 

 َٔ نواب ااسٝا٤ .ًاعـة . 

 

ؿ حب  عٔ وخباو  يانـه اؾبخْاً    ا ِاَ احملـد فبّـ  ٓ عٍِ ؽلفول 

ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ أْ ِٓ لاي  عاـ ّاالة اؾبغالع     عـّذاف اٌنيب فول 

ڃ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ ًّاااااالة اٌْااااابظ  

)َا٥ةة١ رااُ لاااي : اٌٍاايُ ّااً عٍْااو   چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ 

 ,ًىابعه حب آؽالة    ,رالراه حب اٌاـْٔا    ,لٖاَ اهلل ٌاو ِائات عاصات      َش٠(

 ,فْنبغاِ ٌٍيااٌه اؾبنْا  أْ ٌّا ا  عٍْياا       ,ًأيا حيَّ ّالة اٌٖاّري  

ّااٌا فمااـ كأّنااا واازريا ِاآ اٌْاااؼبه ّااأحٌْ ذبااا حب فبااً اٌْااالة لبااً أْ ّىٍّ     

 رنش ريو اودٝل بياغ اودؼٞ .  أعـا.
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اٌٍاايُ إٔااِ : إفا ظبٍااج اؾباالأة ّٚاالط اٌلصااً ّااـه عٍااَ ىاالصبا ًّمااٌي   

 فاصعٍو فولا ف ٔو ّىٌْ فول . أ ذأً  حمُذْج ِا حب  ٚنيا غبّ

 َٔ نالّ اودٝل بًٞ يبٔ حمُذ اودؼٞ .

 

 

 ثِنا  لِْ ِا والع ًِلّ *  فبّـ عبـاهلل ٍْبت ىاٍُ 
 

 فيل ِاٌه  ًوع  ٌجلُ غاٌ
 

 ؽانةيت ًٖٔل ونأت ًىٌ ا آ   *
 

 ٔناك ِعـ رُ عـٔاْ ّغج * ًِـكوت ًاٌْاه ِا ِٖل حال
 

َٔ  ٌ ٖزٙ األيبٝات أٚ ناْت بٓةذٙ أَةٔ َةٔ نةٌ َهةشٚٙ        ملسو هيلع هللا ىلصْظل املـيؿ٢ 

 ٚسؿ    ْؿظ٘ َٚاي٘ ٚأًٖ٘ ٚرسٜو٘ .
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 اٌٍيُ ًّ عٍَ اٌنيب اٌٚاىل .

 اكشأ مخظ١ بؼش َّش٠ ب٢ً ْؿع ٚاسذ يضٚاٍ ايشا٥ش١ ايهش١ٜٗ .

 

ِا ًًّ ًاًّ اال ذبا ًواْ اٌيٍف ِاٌا به   دال٥ٌ اخل اتقشا٠٤  

ًىااٌ حب   نةةٌ ٜةةّٛعٍااَ لاالاءة اٌااـالئً فىاااْ اؼببْاا  عٍااِ اؼببَااِ ّماالأه  

ّ  ًاؼببْ  عبـاهلل  ٓ عْـكًه اٌعْـكًه ّملأه  طد  َشاتاؾبـّنت   نةٌ ٜةٛ

ٌمٖااء اؼباصات    أسيبة  َةشات  ًِنيُ ِٓ جينئو ىبعا ًّمالأ حب صٍيات ًاعاـة    

ٌٍغاصاات اٌىاابرية  أسيبعةةني َةةش٠ ىاالُ اؽبْٚاا  . ًّماالأ  عاآ اٌَااْؼ أظبااـ

اؼببْا     او  أْ ّاخُ للاءحاو لباً أك عاه ّاٌَ وّاا أؽا        عٍاَ  ًحيلُ اٌماكئ 

 فبّـ  ٓ ىا  اٌيلُ . ًاهلل أعٍُ . 
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ّااً ًىااٍُ عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ  اٌٍياااْ اػباِعاات حب اؼبٖاالة    اٌٍاايُ  

ًكًعاِ ِآ كًعاو    اٌٌاىعت ّالة شبـ صيِّ ِٓ صيّو ًلٍيب ِٓ لٍباو  

ًىلُّ ِٓ ىلّه ًعٍِّ ِٓ عٍّو ًعٍِّ ِٓ عٍّو ًؽٍمِ ِٓ ؽٍمو ًّْٔيت 

ِٓ ّْٔخو ًًصييت ِٓ ًصيخو ًلْـُ ِٓ لْـه ًحعٌؿ  لواصبا عٍاِ ًعٍاَ   

أًالؿُ ًعٍَ أّاغا ِ ًعٍاَ أىاً عْالُ ّاا ٔاٌك ّاا ٔاٌك اصعاً ه ٔاٌكاد           

  حبك اٌنٌك .

بدذايكادس اودٝل  ا٤اٗاحيح ب٢ً قشيًشدٝل بًٞ يبٔ حمُذ اودؼٞ , ٚنإ 
 . ايظكاف يبٔ قيدإ

 

اٌٍاايُ ّااً ًىااٍُ عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ًعٍااَ آي ىااْـٔا فبّااـ عااـؿ  

 أٔفاه ًعلواث اىً اػبنت ًاىً اٌناك ًاؾبالئىت ًاٌناه أطبعه .

 اكشأ طدعا أٚ اسذ٣ بؼش َش٠ أٚ ثالثا .
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ٖزٙ ايـال٠ ْكال بٔ اودٝل طامل يبٔ بُش قاٍ قًت يًؿكٝ٘ بدذاهلل يباػعٝل 
ؾكاٍ اْٞ اؿًٞ ؿال٠ نٌ ّٜٛ اسذ بؼةش    ملسو هيلع هللا ىلصاساى ال اهجش ايـال٠ ب٢ً ايٓل 

 َش٠ اٚ طدعا اٚ ثالثا ٖٞ اؾضٌ ايـًٛات .

 

وّاا أؽا  اؼببْا  عياه  آ فبّاـ اؼببَاِ أاو كأٍ          قشا٠٤ ايربد٠

ٌ أْ عٍْو ًىٍُ  ٍَّ اهللاؼببْ  األع ُ  .  قشا٠٤ ايربد٠ يبعؼش َٔ ايةذال٥

ًواْ اٌيٍف اٌْاحل حيلٌّْ عٍَ للاءصبا ًِٓ للاءىا ًللأ  عـ وً  ْج 

 ِنيا :

 ٌِالُ ًّ ًىٍُ ؿائّا أ ـا
 

 *    ُ  عٍَ عبْبه ؽاري اؽبٍاك وٍاي
 

 

 . ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  يًشدٝل األبظِاهجش سؤٜاٙ 

 

 ٘ ٓ أوزال  ٌإلِااَ اٌبٌّاريُ ِآ     قشا٠٤ املضةشٜ للاءصباا ّالٍ اؼببْا      ِا

.  نُةةا قةةاٍ اودٝةةل أ ةةذ يبةةٔ سظةةٔ ايعيةةاغ  ملسو هيلع هللا ىلص ىااْـٔا فبّااـ األع ااُ
 . ٚنإ ايظًـ ٜٛا دٕٛ ب٢ً قشا٤اٗا



    
   

 ***إفاؿة أىً احملبت ِٓ ونٌم األعبّت  *** 58

 

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّاـ ٙا  اٌمٍاٌع ًؿًائياا ًعافْات األ اـاْ       

ًٍفائيا ًٌٔك األ ْاك ًْٕائيا ًلٌث األكًاط ًغقائيا ًعٍَ آٌاو ًّاغبو   

 ًىٍُ .

اييد١ٝ اكشأ ب٢ً أٟ َش  ٚآخش ايًٌٝ َ  اوضٛس أؾضٌ نُا رنش ريو ايـال٠ 
َش٠ نٌ ّٜٛ حيـٌ  4444اودٝل بدذاهلل يبٔ بٝذسٚغ ٜٚٛا ل بًٝٗا املشٜض 

 ي٘ ايؼؿا٤ ٚثالمثا١٥ َش٠ ب٢ً َٔ ضعـ يبـشٙ .

 

اٌٍايُ ّاً عٍاَ    .  بؼش َشاتأً  طد ( ً اؼبك أٔنٌناه ً اؼبك ٔني  )

 األصياؿ ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ . ىْـٔا فبّـ ًعٍَ صيـه حب

 اكشأ َ  ٚض  ايٝذ ب٢ً َٛض  األمل   ا ظذ .
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ُ ىاالِا حاِاا عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اٌاقُ       اٌٍيُ ًّ ّالة واٍِت ًىاٍّ 

حنغً  او اٌعماـ ًحنفالس  او اٌىالع ًحمٖاَ  او اؼباٌائش ًحنااي  او اٌلغائا             

عااك ًعيآ اؽبااٌامت ًّيخياامَ اٌغّاااَ  ٌصيااو اٌىالُّ ًعٍااَ آٌااو ًّااغبو   

 لـكه ًِمـاكه اٌع ُْ .

 . اظ٢ُ ايـال٠ ايٓاس١ٜ ٚقشا٤اٗا آضٍ ايشصم نُا ٜٓضٍ ايظشاب امليش 

 اكظِ ب٢ً اواضشٜٔ ألٟ ١ْٝ ناْت .((  3333 ))   ُٝ  اوٛا٥ر بذداكشأ 

 

اٌٍيُ ًّ ًىٍُ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّااع  اٌخااس ًاؾبعالاس ًاٌا اق     

ِعّٚل ِنٌّك ِآ اغباو   ِٚيّل ًاٌعٍُ ؿافا اٌبالء ًاٌٌ اء ًاؾبلٓ ًاأل  صيّو 

ِىخٌع ِلفٌ  ٌٌِٕ  عٍَ اٌٍاٌط ًاٌمٍاُ  او اٌٖاغَ  اـك اٌاـصَ ٔاٌك        

ىاْـ اٌىأٌه ًٍافْا اٌازمٍه أ اِ اٌماىاُ       اؿبـٍ ِْباط اٌ ٍُ أ ِ اٌماىُ 

ـٔا فبّـ  ٓ عبـاهلل ىْـ اٌعلع ًاٌعضُ ٔيب اؼبلِه فبباٌع عناـ كع   ىْ

 اؾبَلله ًاؾبغل ه ّا أّيا اؾبَخالٌْ ٌنٌك طباٌو ٌٍّّا عٍْو ًىٌٍّّا حيٍّْا.

 .ؿال٠ ايواز يظٝذْا ؾخش ايٛدٛد ايؼٝ  أيبٛيبهش يبٔ طامل 
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اٌٍيُ ّاً ًىاٍُ ً ااكن عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اٌناٌك اٌاّقاحِ ًاٌيااكُ          

 ائل األغباء ًاٌْفاث .ىله حب ى

ًًّ ًىٍُ ً اكن عٍاَ ىاْـٔا فبّاـ اٌاقُ اٍاللج  َاعا  ٔاٌك ًصاٌؿه         

  و اؾبٌصٌؿاث ًوَفج  اٙال  ىلّ ٍيٌؿه  ٍّاث اؾبعـًِاث .

 ًًّ ًىٍُ ً اكن عٍَ ىْـٔا فبّـ صبً ٌٙك اٌخضٍّْاث .

ًّااً ًىااٍُ ً اااكن عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ِْااباط ّنااا ْا ٔخْضاااث األٔااٌاك        

 اٌيبغاحْاث .

 ًًّ ًىٍُ ً اكن عٍَ ىْـٔا فبّـ عه طباي االؽرتاعاث .

ًّااً ًىااٍُ ً اااكن عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ىااْـ اٌياااؿاث اػباااِا ػبّْااا         

 اٌىّاالث .

ًًّ ًىٍُ ً اكن عٍَ ىْـٔا فبّـ ًالٔ ٌناا طبْاا اؼباصااث حب اؼبْااة     

 ً عـ اؾبّاث .
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اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّاـ ًعٍاَ آي فبّاـ ًأّاغا و ّاالة شبغاك ذباا        

  نا فبما ًىٍُ عٍْو ًعٍْيُ ىالِا حعخك  و كلا نا عخما .فٌٔ

ًّ ّاكع عٍاَ فبّاـ كًط اٌىائنااث ًافٖاً اؾبؾٌٍلااث ّاٍَ اهلل عٍْاو        

 ًعٍَ آٌو ًّغبو افًٖ اٌٌٍْاث اٌـائّاث اٌبالْاث  اٌْاؼباث .

ّااٍَ اهلل عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ ؽااامت اٌنبااْه ًعٍااَ آٌااو ًّااغبو ًاٌخااا عه   

  لوخيُ ًال  لوت طبْا عباؿ اهلل اٌْاؼبه .ًٔفعنا ذبُ ًال علِنا 

ٍَّ اهلل عٍَ ىْـٔا فبّـ ؽامت اٌنباْه ًعٍاَ آٌاو ًّاغبو ًكٕاِ اهلل      

 عٓ اٌْغا ت أطبعه .

ٍَّ اهلل عٍَ ىاْـٔا فبّاـ افٖاً اٌ ّات ًعٍاَ آٌاو اٌٚااىلّٓ ًأّاغا و         

 لبٌَ االلخـاء اىً اٌينت ًاػبّاعت ًاىً اٌعٌٍَ اٌنمٍْت ًاٌعمٍْت .

 عٍَ ىْـٔا فبّـ ًكِٕ اهلل عٓ اٌْغا ت ًاٌخاا عه ًعآ حاا ا    ٍَّ اهلل

 اٌخا عه ًعٓ ىائل اؾبجلِنه ًاؾبيٍّه .

 .  ملسو هيلع هللا ىلص طٝذْا حمُذ  اودٝل األبظِ َٔ ؿًٛات ااَاّ ايعٝذسٚغ ب٢ً
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اٌٍاايُ ّااا كع فبّااـ ًآي فبّااـ اطبااا  ااْ  ً ااه فبّااـ حب اٌملّاا  ّااا    

ـبْ  اٌٍيُ إٔو  ا ه األع ُ ًّلاٙه األلٌَ ًال ٙلّاك إال ِآ اٌبااع ًال    

ؿؽااٌي إال  ٌاىااٚخو ّااا ًىاااع أؿؽٍاا  عٍْااه ِاآ ىااقا اٌباااع ًٍاالّف        

 ىَف اؼبضاع اٌٍيُ ال زبلِ  ِٓ كيّخو ًال ِٓ اٌن ل إف ًصياو ًال ِآ   

ي حب  لوخو ًال ِٓ اٌخّاه كعاّخو ًال ِٓ كعاّخاو اصعٍا  اٌٍايُ ؿائّاا     اٌـؽٌ

زبج ٔ له ًاصعٍ  ِنو للّ  ّا ـبْ   ّاا ـبْا  ًاؼبّاـ هلل كع اٌعااؾبه     

 . ًٍَّ اهلل عٍَ ىْـٔا فبّـ ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ

      ِ          طةةٝذْا  يًشدٝةةل بدةةذايكادس يبةةٔ أ ةةذ ايظةةكاف يشؤٜةة١ اودٝةةل األبظةة
 . ملسو هيلع هللا ىلص حمُذ 

 

اٌٍاايُ ّااً عٍااَ ىااْـٔا فبّااـ اٌاانيب احملبااٌع ّااالة ٔااـكن ذبااا وااً     

 ٌٍِٚع ًٔأِٓ ذبا ِٓ وً ِلىٌع ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .
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اكةشأ أٚال أيةـ    يإلَاّ أيبٛيبهش ايعذْٞ يبٔ بدذاهلل يبةٔ أيبةٞ يبهةش ايعٝةذسٚغ .    
 َش٠ ثِ ايعذد َا١٥  ُٝ  اوادات .

 

اٌناٌك اؾباقى     اٌٍيُ ًّ ًىٍُ ً ااكن عٍاَ ٌِالٔاا فبّاـ ًعٍاَ آٌاو      

 . ٌٍنيْاْ حب وً حملت ًٔفو عـؿ ِا ًىعو عٍُ اهلل

 ٖزٙ ايـال٠ َزٖد١ يًٓظٝإ .

 

 وً ىٌي ؿًْ اػبنت . ٌٍيُ اعقٔا ًاىً  ْج اٌنيب ِٓا

اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ  ْاالحه اٌايت ذباا ّاٍْج عٍْاو ّاالة ؿائّات        

حعاف عآ أىاً    ـًاِه  الْت  بمائه ال ِنخيَ ؿبا ؿًْ عٍّه ًكِٕ اهلل 

  ْج اٌنيب ًاىلحو اٌٚاىلّٓ ًىٍُّ حيٍّْا وزريا ًاؼبّـ هلل كع اٌعاؾبه.

نإ يٝض   ٖةزٙ ايـةٝػ١ اودٝةل سظةني يبةٔ بُةش اوةذاد يشؤٜة١ اودٝةل          
 . ملسو هيلع هللا ىلصاالبظِ طٝذْا حمُذ 
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 يُ اهلل اٌالظبٓ اٌالعُْ اٌٍايُ ّاا عاِ ّاا لْاٌَ ّاا فا اػباالي ًاالوالاَ           

ًّ عٍَ فبّـ ّالة حٍٚف  نا ذبا ِٓ ٍال واً اٌناٌامي ًاٌفاح ًاعف ناا      

ذبا ّا ِغ  ّا ِيّْٓ ِٓ اٌفمل ًاٌٖل ًاؼبنْ ًؽق  زأكٔا ّا غاٌبا عٍاَ واً   

ـُ اٌعـا جبااه ٙاو ىاْـٔا اٌانيب أؽاٌ عٍاِ أ اِ فاّٙات صاـ اؼبياه ًاؾبيا           

اؼبيٓ ًعٍَ األٔبْاء طبعا ًآؿبُ ًاٌْغ  ٙلا عٍَ ِل اٌنِٓ ًمبٓ ِعيُ 

  لظبخه ّا واٍف اٌبٌٍٍ ًاٌ ٍُُ . آِه 

اكشأ بؼش َةشات أٚ أسيبعةني ٚاظة٢ُ ايـةٝػ١ اوذاصٜة١ أٚ ؿةٝػ١ أٖةٌ ايٓةٛس         
 ٚؾضًٗا بظِٝ ٚقشا٤اٗا يبهزا نزا َٔ ايذال٥ٌ .

 

ل ّيالا ًٌىاً ىاُ    اٌٍيُ ًّ عٍَ ىْـٔا فبّـ ّالة حىٌْ ٌىً عي

 فلصا ًٌىً ؿاء ؿًاء ًٌىً ىمُ ٍفاء ًعٍَ آٌو ًّغبو ًىٍُ .

 اكشأ طدعني َّش٠ يبعذ ؿال٠ ايعؼا٤ ٚآظل يظٝذْا بدذايش ٔ ايظكاف .
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ِٓ لاي : صنٍ اهلل ىْـٔا فبّـ عنا ؽاريا صانٍ اهلل ىاْـٔا فبّاـ     

 أاعل طدعني ناادا أيـ ؿدا  .عنا ِا ىٌ أىٍو .

 . ط١ّٓ ايعؼا٤ ايدعذ١ٜٚنإ ااَاّ اوّذاد ٜأاٞ يبٗا يبعذ 

 

 

 

 قبٍّفاااااااااااااااث ٙااااااااااااااو ىاااااااااااااابغخاْ ًِْااااااااااااااغف 
 

 ًِىغٍاااااااااااااات ىااااااااااااااضاؿحاْ كعااااااااااااااَ عْااااااااااااااَ
 

 ىاااااااااااااٌان ويااااااااااااااء ا لّاااااااااااااك اٌنعاااااااااااااً  ااااااااااااالؿة 
 

 عْاااااااااااري راااااااااااالد صبااااااااااات َِااااااااااا٘ اعلّاااااااااااا 
 

  بْخااااااااااه  عااااااااااـ اٌىخاااااااااا  ٕااااااااااعيا اً اظبااااااااااال    
 

 حعّااااااااااااااااال ً  حٚعااااااااااااااااآ ًٌااااااااااااااااآ حخنغْاااااااااااااااااا 
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     األؿعْت
 -بًٞ يبٔ حمُذ اودؼٞ :شدٝل يًدبا٤ 

اٌٍاايُ أااِ ٙاااِا حب عٚااان ِيااٍُّ ٌمٖااان ٌااْو ه كع ىااٌان فاااوخب  ِاآ 

 اًٌْان ًلل   اف ٔبْه فبّـ ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ .

 

 -دبا٤ يًشدٝل ا ذ يبٔ بًٟٛ يبٔ سظٔ مجٌ ايًٌٝ:

اٌٍيُ  نٌكن اىخـّج ً فٍٖه اىاخغنْج ً اه اّابغج ًأِياْج فٔاٌ ِ      

 ٌع اٌْه . ه ّـّه أىخغفلن ًأح

 

 -دبا٤ يًشدٝل ا ذ يبٔ سظٔ ايعياغ :

 اٌٍيُ ى  ٌنا عمه ًاكٓ عنا ؽٍمه أه ولُّ لـّل ٌْٚف ؽبري . 
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 -دبا٤ يًشدٝل بدذ اهلل يبٔ بًٟٛ اوذاد ٜٚأاٞ يب٘ يبعذ ؿال٠ ا ُع١:

 ِ  .اؿبِ فْه لـ اعينج    حبمه ّا اؿبِ ال صبنّ 

 

 -يألَٛس امل١ُٗ :دبا٤ يًشدٝل أ ذ يبٔ سظٔ ايعياغ 

   ٍ  ّاااااااا عاااااااا  اٌيااااااال ًاٌنضاااااااٌ
 

 لبنا ِٓ وً  ٌٍٍ ** 
 

 

   -دبا٤ يًشدٝل بدذ اهلل اوذاد:

ٍاعل أاه صاٌاؿ    أاٌٍيُ أِ اعٌف  ه ِٓ اؾبىل ًاالىاخـكاس ِآ عْاذ ال     

 ولُّ .

 

 -دبا٤ يًشدٝل طامل يبٔ حمُذ اودؼٞ :

عاآ وااً  ٌَه ّااغت حب اػبيااـ ًّااالعاد حب اٌٌٌااـ ًاٌغناا  أاٌٍاايُ أااِ اىاا  

 .اعـ
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 -سؿٝ  :حمُذ يبٔ دبا٤ يًشدٝل بُش يبٔ 

 ّا ِنمقُ ِٓ ٍـّحِ ** ّا عّـحِ ّا عـّحِ

 ولُّعضًّ  غٌرِ ّا **ًصّيج ٌه ًصييت 

 ** ًفًٌّ اٌْعا ا اًىؾّل األىبا 

 ًافخظ ٌنا األ ٌا ا **  اٌنْل ِنه ّا ولُّ

 ًكؿ وْـ اٌىائـ ** ًوً ٙاغ ِاكؿ

 ٙيُ (ًعاىـ ِعأـ ** حبك ىل ) 

 

 -دبا٤ يًشدٝل بُش يبٔ طكاف ايظكاف ٜٚكشأ يبعذ طٛس٠ ايٛاقع١: 

ىااابغاْ ك اااِ اٌع اااُْ اؾبلرباااَ ٌىاااً ع اااُْ اٌٍااايُ ىاااؾل ه اِااال كملاااِ  

ك اؿباُ  او ًِآ اٌاقي     ًاعّْ  ِٓ اٌخع  حب ٍٙبو ًِٓ ٍاغً اٌمٍا  ًحعٍّا   

 ٌٍؾٍك  يببو .
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 -دبا٤ يًشدٝل ؿاحل يبٔ بدذ اهلل ايعياغ:

حىَااافو ّاااا اهلل  يااارتن اٌاااقُ ال ّنىَاااف حب اٌاااـْٔا   ّاااا ىااااحل اؼبااااي ال  

 .ًاالؽلة

 

   -دبا٤ يًشدٝل بدذ اهلل اوذاد:

 ىُ .فميُ ٌٚاعخه ًاكمل   لًّاٌٍيُ  اكن حب اًالؿُ ًال حٖلىُ ً 

 

  -دبا٤ يًشدٝل بدذ ايش ٔ يبٔ حمُذ ا ؿشٟ ؿاسل ايعشػ١:

 . ٌٔهيُ ًحيبّلٌَ زببّعٍك دبٓ ؿًٔه ًاصعٍ  ِٓ ه لٍيب عٓ اٌخّاٌٍيُ ٔنّ

 

 -دبا٤ يًشدٝل بًٞ يبٔ حمُذ اودؼٞ :

 .م   أؽالق اغبائه اؼبينَ ًاكمل  اٌعزٌك عٍَ اؾبماَ األىنَ اٌٍيُ ؽٍّ
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 -دبا٤ يًشدٝل ؿاحل يبٔ بدذ اهلل ايعياغ :

ًط ًاٌخٌ اات اٌٍاايُ أااِ اىااأٌه اٌفخااٌط ًاؾبنااٌط ًاٌلىااٌػ ًّااالة اػبيااـ ًاٌاالّ 

 اٌنٌْط .

 

 -يًشدٝل ا ذ يبٔ سظٔ ايعياغ :دبا٤ 

ّا ِٓ ال سبفاَ عٍْاو ؽافْاو ٔياأٌه اٌٍٚاف ًاٌعافْات ًاؾبعافااة اٌـائّات حب          

 اٌـّٓ ًاٌـْٔا ًاالؽلة .

 

 -:يٝض ؾٝ٘ ٜٚأَش يبكشا٤ا٘   يبٔ بٝذسٚغإ اودٝل بدذ اهلل دبا٤ ن

   اٌٍيُ ال ىيً اال ِا صعٍخو ىيال ًأج ربعً اؼبنْ افا ٍ ج ىيال .

 

 -دبا٤ اودٝل ؿاحل يبٔ بدذ اهلل ايعياغ :َٔ 

 ّا اهلل  اٌخٌفْك عخَ ٔفْك . 



    
   

 ***إفاؿة أىً احملبت ِٓ ونٌم األعبّت  *** 71

 

 -:يٝض ؾٝ٘ اودٝل بًٟٛ يبٔ بدذايش ٔ املؼٗٛس ٖزا ايذبا٤ 

اهلل ّا اهلل ّا اهلل ّا عٍِ ّا ع ُْ اعيٓ عالبخنا حب االِاٌك وٍايا ًاصلٔاا    ّا 

 ِٓ ؽنُ اٌـْٔا ًعقاع االؽلة .

 

 -يًشدٝل بًٞ اودؼٞ : دبا٤

اٌٍاايُ اصعااً ٌٍعبااـ اٌٖااعْف لااٌة حٌّااٍو ِاآ عمْماات اٌنبااٌة اف اىاالاك          

ِالع ت اال ٌة عخَ َّاكن اىً اٌفخٌه حب اٌفخٌه فّْخـ اٌفل  ِٓ اٍّو دبـؿ 

 ّلصا  و اٌغلّ  اف اىٍو .

 

  -َٔ دبا٤ اودٝل بُش يبٔ ٖادٕٚ :

 اٌٍيُ اصعً اٌعالبت ؽريا . 
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 -ا ا ذ دسالٕ :َٔ دبا٤ طٝذْ

 اهلل ّلؿٔا اٌْو ِلؿ طبًْ . 

 

  -َٔ دبا٤ اودٝل بدذاهلل يبٔ سظني يبٔ طاٖش :

 ّااااااااااااا ـبّااااااااااااً ال صبّااااااااااااً
 

 ّاٌاااااوػبعاؿحاااااه ااْ  ** 
 

 

 ًاالؽاااااااالًٍ اٌااااااااـْٔا طبّاااااااا
 

 وؽٍااااايا حعااااا  ىاااااياٌ **
 

                                                                           

  -َٔ دبا٤ اودٝل بدذاهلل يبٔ سظني يبٔ طاٖش :

حٌ ت ّغْغت ِٓ طبْاا اؾبعاّاِ ًاٌفعااي اٌمبْغات      يأٌهّٔا غبْا اٌـعاء 

 لبً وَف اٌغٚاء  ه اؾبالء ًاٌفْٖغت . 

 

  -َٔ دبا٤ اودٝل بدذايداسٟ يبٔ ػٝ  ايعٝذسٚغ :

 اٌٍيُ اٌٚف  نا حب ألْٖخه ًألـاكن .
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  -يبٔ ػٝ  ايعٝذسٚغ :َٔ دبا٤ اودٝل بدذايداسٟ 

 )اسيب  َشات(.اٌٍيُ اكمل  اٌعٍُ ًاٌعًّ ًاٌعمً ًاٌخٌفْك ّا اهلل 

 

  -دبا٤ يظٝذْا بدذايكادس ا ٝالْٞ :

ك لٌٍ نا ًؿؿبا عٍْاه ًّاف أىالاكٔا ًللذباا ِناه ًآحناا حب اٌاـْٔا        اٌٍيُ ٌّٔ

 عينت ًحب آؽلة عينت ًلنا عقاع اٌناك .

 

  -ٖزا ايذبا٤ رنشٙ اودٝل ايبٛيبهش يبٔ بُش بٝذٜذ   أٚسادٙ :

اٌٍيُ عمك ه ّمْ  ًربخ  عٍَ ؿّ  ًاكمل  كملا ّىفاْ  ًاعٚا  وخاا ِ    

ِّ ِاآ ّااجلفّ  حبلِاات ٔبْااه فبّااـ ّااٍَ اهلل عٍْااو          ّْااْ  ًال حيااٍ٘ عٍاا

 ًىٍُ.
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 ٖزا ايذبا٤ يٝض ؾٝ٘ اودٝل سظني يبٔ بًٞ ايعياغ بٔ يبعض ايظًـ 

ا أصٌؿ ِٓ أعَٚ ّا ؽري ِٓ ىا ً ّاا أكعاُ ِآ اىارتعُ اكعاُ ٕاعفِ        ّ

 ًلٍج عٍْيت ًعاف  ِٓ ًصعِ .

 

  -أيبٛيبهش ايعذْٞ : يإلَاّدبا٤ 

اٌٍيُ اصلٔا ِٓ غري ٕلك ًاغننا ِٓ غري  ٚال اٌٍايُ اصلٔاا ِآ غاري ا اخالء       

 ًاغننا ِٓ غري اِخالء .

 

  -يبهش ايعٝذسٚغ :ٞ أيببدذاهلل يبٔ دبا٤ يظٝذْا 

اٌٍيُ اكملنا ِٓ اٌعمٌي أًفلىا ًِٓ األفىاْ أّفاىا ًِٓ األعّااي أمواىاا   

ًِٓ األؽالق أْٙبيا ًِٓ األكماق أصنؿبا ًِآ اٌعافْات أوٍّايا ًِآ اٌاـْٔا      

 ؽريىا ًِٓ آؽلة ٔعّْيا .
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   -دبا٤ يًشدٝل حمُذ يبٔ ٖادٟ ايظكاف :

صعٍا  كبآ ّاـعٌ    اٌٍيُ ال حجلاؽقِٔ  اػبلّلة ًاّاٍظ ه اٌعالْٔات ًاٌيالّلة ًا   

 اٌْه عٍَ  ْرية .

 

  -دبا٤ يظٝذْا ايؿكٝ٘ املكذّ حمُذ يبٔ بًٞ يبابًٟٛ :

 اٌٍيُ ّا عِ ّا لٌَْ ألبن ٌنا كظبت ِٓ عنـن ٔيعـ ذبا حب اٌـْٔا ًآؽلة.

 

  -دبا٤ يظٝذْا ايؿكٝ٘ املكذّ حمُذ يبٔ بًٞ يبابًٟٛ :

 حبِٚ .ّا اهلل ّا للّ  ّا ـبْ  ّا عِ ّا لٌَْ ّا ِعِٚ ال 

 .ٜكشأ طدعا 

 

  -دبا٤ يًشدٝل بًٞ يبٔ سظٔ ايعياغ :

 ٔيخنْل اهلل ٔيخغف و ٔيخٌؿعو .
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  -دبا٤ يًشدٝل أ ذ يبٔ بدذاهلل يبٔ طايل ايعياغ :

اٌٍاايُ اصعٍنااا حب ظبااان ًظبااَ أٔبْائااه ًاًٌْائااه ًِاآ حب كٕااان حب اٌااـّٓ   

 ًاٌـْٔا ًآؽلة .

 

  -دبا٤ يإلَاّ بدذايكادس ا ٝالْٞ :

 إْ هلل عناّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
 

 وااااااااااً ًلااااااااااج ًكعاّاااااااااات * 
 

 

 ِ  لاااااـ صعٍاااااج اٌْااااا  ؿأ ااااا
 

 ًاعخماااااااااؿُ ٌااااااااو ًلاّاااااااات   *
 

 وٍّاااااااااااااااا كاَ عياااااااااااااااٌؿُ
 

 وياااااااااال لٍاااااااااايب  نىاّاااااااااات *
 

 عٍاااااااااَ اهلل عٍخاااااااااو ىااااااااالاد
 

 إْ حب اهلل وفاّااااااااااااااااااااااااااااااات *
 

 إْ حب اهلل وفاّااااااااااااااااااااااااااااااااااات
 

 إْ حب اهلل وفاّااااااااااااااااااااااااااااااات *
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  -: أيبٛيبهش يبٔ بًٞ املؼٗٛس  يًشدٝلدبا٤ 

 ِعْـ ّا ِبـُ ّا ِعِٚ ال حبِٚ . ّا كماق ّا ِيـُ ّا

 

  -: يًشدٝل حمُذ يبٔ طامل اواَذدبا٤ 

 . ٌَّ اٌعلٓاٌٍيُ اكظبنا فٌق األكٓ ًاكظبنا زبج األكٓ ًاكظبنا 

 

  -: دبا٤ يًشدٝل بدذاهلل يبٔ بًٟٛ اوّذاد

اٌٍاايُ إٔااا ٔيااأٌه  أٔااه أٔااج اهلل اٌااقُ ال إٌااو إال أٔااج اؼبنّاااْ اؾبنّاااْ  ااـّا     

ًاألكٓ ّااا فا اػبااالي ًا واالاَ أْ حلملنااا وّاااي اؾبخا عاات ٌعبااـن  اٌيااّاًاث 

ًكىٌٌه ىْـٔا فبّاـ ّاٍَ اهلل عٍْاو ًىاٍُ حب اؽاللاو ًاعّاٌاو ًألٌاٌاو        

 .  اىلا ً اٙنا ًزبْْنا ًشبْخنا عٍَ فٌه  لظبخه ّا أكعُ اٌلاظبه
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  -: دبا٤ يًشدٝل بُش يبٔ ط٘ ايداس

حب ونااف اهلل ًاىااخضلث اهلل عااِ ّااّـ  ااالِ ًٌااو ونااف ًالااِ ؿؽٍااج   

  َفاعت ىْـُ كىٌي اهلل ٍَّ اهلل عٍْو ًىٍُ .
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 01 ..............تؼرأ لـطؼ الؾسان بسفولة ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 00 ..........................تؼرأ لوجع الرأس  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 
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 00 .....................تؼرأ جلؿقع األمراض  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 00 .................................تؼرأ لـؿو ادال  ملسو هيلع هللا ىلص صقغة صالة عذ احلبقب األعظم

 03 .....................................................................................................صالة السعادة 

 03 ..............................................................................................صالة وفاء الديون

 06 ...........................تؼرأ لؼضاء الدين  ملسو هيلع هللا ىلص األعظمصقغة صالة عذ احلبقب 

 06 ...........وتؼرأ لؾؿفّمت  ملسو هيلع هللا ىلص صقغة صالة تؼرأ لألخذ عن احلبقب األعظم

 07 ...........................................................  ملسو هيلع هللا ىلص دعاء يؼرأ لرؤية احلبقب األعظم

 08 ...........لؾحبقب عبداهلل بن حسني   ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صالة صقغة 

 09 ...... لؾحبقب أمحد بن زين احلبم  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صالة صقغة 

 22 .......................................... ة لسقدكا حمؿد بن ادريس ادغريبقالصالة العظقؿ

 24 ................... جمربة لؼضاء احلاجة  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صالة صقغة 

 26 ............................لألمان من العؿى  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 
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 27 ..................................................................................................... الػاتحصالة 

 28 ..............................عن الشقخ تغـي  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 29 ....................................لزيادة الرزق  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 33 .لؾحبقب امحد بن حسن العطاس  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 36 .......................................دم القؼظة  ملسو هيلع هللا ىلص صقغة صالة لرؤية احلبقب األعظم

 38 ....................................جلؾب الرزق  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 43 ............................. لؾػتح دم العؾوم  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صالة صقغة 

 44 ....................دـع وسوسة الشقطان  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 46 ..........................................................................................عزيؿة لوجع العقـني

 58 ..................................................................................................... الصالة الطبقة

 59 ..................................................................................................... الصالة الـارية

 59 ..............................صالة التاج لسقدكا فخر الوجود الشقخ ابوبؽر بن سامل

 61 ..........................  ملسو هيلع هللا ىلص بقب األعظممن صؾوات اإلمام العقدروس عذ احل
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 62 ....  ملسو هيلع هللا ىلص لؾحبقب عبدالؼادر السؼاف لرؤية احلبقب األعظمصقغة صالة 

 63 ......................................................................................الصالة ادذهبة لؾـسقان

 64 ......................................................... الصالة احلجازية )) صالة اهل الـور ((

 64 تـسب لسقدكا عبدالرمحن السؼاف  ملسو هيلع هللا ىلص احلبقب األعظمعذ صقغة صالة 

 65 ...........................................................................  ملسو هيلع هللا ىلص خمؾاػات احلبقب األعظم

 66 .........................................................................................................أدعقة خمتارة

 79 ..............................................................................................................الػفرس
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